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Dialoger och informationsärenden ksau den 13
juni 2022
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till
handlingarna

Ärendebeskrivning
Budgetberedning:
08:30 Genomgång ekonomichef Elisabeth Wahlström
09:00 Familjenämnden
10.00 Vård och omsorgsnämnden
10.30 Samhällsbyggnadsnämnden
11.00 Byggnadsnämnden
11.30 Kultur- och fritidsnämnden
12.00 Överförmyndarnämnden
13.00 Näringslivschef Henrik Lundblad
- Företagsklimat
- Förfrågan från Norra Björstorps Byalag om Koboen
- Värdby Österlen Lyser
15.00 Kommungruppsordförande LRF Tomelilla Håkan Svensson

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 3 juni 2022.
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Planeringsförutsättningar 2023-2025
Hög BNP-tillväxt i Sverige 2022
BNP nivån är nu återhämtad i många länder men inte antalet arbetade timmar. Det är problem
med jämvikt mellan efterfrågan och utbud på varu- respektive tjänstesidan. Inflationen har stigit
till höga nivåer i främst USA där den var 7,5 % i januari 2022. Centralbanker och finansiella
marknader pratar om hur snabbt styrräntan bör höjas och hur snabbt de kvantitativa lättnaderna
bör avvecklas. Det är ett stort problem i USA men även i Eurozonen börjar inflationstrycket att
bli problematiskt. I Sverige är det inte något större problem med inflationen om man räknar bort
energipriserna. Här handlar det mer om att den ekonomiska politiken måste bli mindre expansiv
allt eftersom arbetsmarknaden blir mer ansträngd. Omikronvarianten har visat sig vara mindre
farlig än tidigare varianter. Smittspridningen har varit väldigt hög men faller nu tillbaka samtidigt
som det är färre som ligger på IVA än vid tidigare faser av hög smittspridning.
(Källa: SKR)

Skatteunderlaget har återhämtat sig
Skatteunderlaget har gjort en kraftig återhämtning efter ett svagare 2020 men saktar ner något
inför kommande planperiod.

Fortsatt tryck från demografin
Den demografiska utmaningen beror, något förenklat, på att antalet personer i behov av
välfärdstjänster ökar snabbare än antalet invånare i yrkesför ålder. Samtidigt är det den arbetsföra
befolkningen som ska svara för såväl finansiering som bemanning av välfärden. Grovt räknat
ökar behoven av välfärd med 1 procent per år den kommande tioårsperioden. Främst är det
äldreomsorgen som har ett starkt tryck med ökande behov, liksom även hälso- och sjukvården.
Det hänger samman med att befolkningen blir allt äldre och kan leva med fler och svårare
sjukdomar. I grunden är det något bra, men det bidrar till betydande utmaningar för bemanning
och finansiering. Utifrån scb:s befolkningsprognoser de senaste åren beräknades också trycket på
bland annat förskola och skola bli fortsatt stort. Efter en nedrevidering av antalet födslar och
anhöriginvandringen i scb:s prognos ser nu trycket ut att avta något under den kommande
tioårsperioden.
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Kostnaderna och antalet sysselsatta i kommunal sektor har under de senaste decennierna ökat i
betydligt snabbare takt än vad som motiveras av den demografiska utvecklingen, främst som en
följd av ambitionshöjningar. Den utveckling som sektorn haft hittills kommer inte att vara möjlig
i framtiden. Det mesta talar för att bemanningen inte kommer att kunna öka i takt med
välfärdsbehoven. Under lång tid har den demografiska utmaningen med en åldrande befolkning
varit känt. En rad åtgärder har diskuterats, exempelvis höjda skatter, höjda avgifter, höjd
pensionsålder, ökad arbetskraftsinvandring, sänkta ambitioner och effektiviseringar. På senare tid
har digitalisering framhållits som en stark kandidat. Även främjande och förebyggande arbete är
ett sätt att bromsa behovsökningarna och bidra till ett bättre nyttjande av tillgängliga resurser. Det
är inte troligt att någon enskild åtgärd räcker för att klara utmaningen.
(Källa: SKR)

Befolkning
Tomelilla har sedan 2013 ökat sin befolkning med 6,3%, från 12 891 invånare år 2013 till 13 712
invånare 31 december 2021, en genomsnittlig ökning med ca 100 invånare per år. I
skatteberäkningar för planperioden görs en försiktigare bedömning eftersom det under perioden
har varit stor flyktingmottagning, vilket har minskat. Skatteberäkningen bygger på en positiv
befolkningsökning med 50 invånare per år 2023-2025.
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Vision Tomelilla kommun
Tomelilla kommuns nya vision antogs i december 2020
”I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår gemensamma innovationskraft
ger näring och hållbar tillväxt”

Kommunfullmäktiges övergripande mål:

Finansiella mål för 2023
Resultatmål: resultatnivån, exklusive extraordinära intäkter och kostnader, dvs
balanskravsresultatet ska uppgå till lägst 2% i genomsnitt under planperioden, 2023-2025. För
2023 motsvarar 2% ca 17 mkr.
Investeringsmål: nettoinvesteringar får i genomsnitt under perioden 2023-2025 uppgå till som
mest 12% av totala skatteintäkter. För 2023 motsvarar 12% ca 100 mkr.
Skuldmål: Självfinansieringsgraden av de skattefinansierade investeringarna ska uppgå till minst
55% i genomsnitt under perioden 2023-2025. Investeringar inom den skattefinansierade
verksamheten bör fullt ut självfinansieras, dvs upplåning ska undvikas. Avgiftsfinansierad
verksamhet, som vatten- och avloppsverksamhet som täcker sina kostnader via taxor kan
finansiera investeringar genom att ta upp lån. Bedömning av hur detta påverkar taxenivån ska
dock göras.

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

2022

2023

2024

2025

4,0

4,1

4,2

4,2

4,2

5,3

4,7

3,5

3,3

3,3

1,2

0,5

-0,7

-0,9

-0,8

Snitt 10 år
Årlig ökning
(underliggande)
Differens

Källa: Skatteverket och SKR
Riksdagen har kompletterat befintlig lagstiftning om god ekonomisk hushållning. Det innebär att
kommunen utifrån reglerna om balanskravet kan öppna upp för möjligheten att utjämna intäkter
över tid genom en resultatutjämningsreserv. Tomelilla kommuns riktlinjer för den kommunala
resultatutjämningsreserven innebär att avsättning till resultatutjämningsreserv sker årligen enligt
den maximala nivå som stadgas i kommunallagen. Detta innebär att kommunen får göra en
reservering till en resultatutjämningsreserv med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av
antingen den del av årets resultat eller balanskravsresultatet som överstiger en procent av
skatteintäkter, generella statsbidrag, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift. I ett
läge med ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, är
gränsen för reservering två procent av de ovan nämnda posterna.
Reserven får uppgå till högst 5 % av det egna kapitalet. Kommunen kan redan i samband med
budgetbeslutet planera för att göra en reservering till resultatutjämningsreserven.
Slutligt beslut kan dock tas först i samband med behandlingen av årsredovisningen. Kommunen
har 30,0 mkr i resultatutjämningsreserven från tidigare års resultat till och med 2020.
Resultatutjämningsreserven får användas om det årliga värdet av skatteunderlagets utveckling
understiger det tioåriga genomsnittet, vilket innebär att det med nuvarande prognoser är möjligt
att ianspråkta medel under åren 2023-2025..
Bokslut 2021 och budget 2022
2021 års balanskravsresultat uppgår till 51,3 mkr, vilket är 34,6 mkr högre än budget. Den största
avvikelsen återfinns under finansieringen och är framförallt hänförligt till högre skatteintäkter och
statsbidrag än budgeterat. Totalt sett uppvisar verksamheterna ett överskott för föregående år på
7,4 mnkr medan finansieringen står för 27,2 mkr av det prognostiserade överskottet.
I 2022 års mål och budget är resultatet budgeterat till 16,5 mkr. För att uppnå målet att
överskottet bör vara 2% av skatteintäkterna behövs ett resultat på 17,5 mkr. Nämndernas
budgetramar justerades för löne- och prisökningar med 2,1%. I budget för 2022 förstärktes
nämndernas ramar, utöver prisökningskompensation, med 14,0 mkr.
Netto per nämnd/verksamhet (mnkr) Utfall
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Ekonomiska förutsättningar inför budget 2023-2025
Inför arbetet med budget för 2023 har förutsättningarna stämts av mot SKR:s prognoser över
förväntad utveckling av faktiskt skatteunderlag samt bedömning av pris och löneutveckling. Av
tabellen nedan framgår övergripande förutsättningar för den ekonomiska utvecklingen och den
utveckling som anvisningarna för planperioden baseras på.

Skatteunderlagets utveckling
(%)
Arbetskraftskostnader (%)
Övrig förbrukning (%)
Prisförändring PKV (%)
Internränta (%)
Personalomkostnadspålägg (%)

2021

2022

2023

2024

2025

5,0
2,3
2,8
2,4
1,5
40,35

4,2
1,6
2,5
1,9
1,25
40,35

3,9
3,4
1,7
2,9
1,25
40,35

3,3
2,1
2,1
2,1
1,25
40,35

3,3
3,4
2,4
3,1
1,25
40,35

Skatteunderlagets utveckling baseras på SKR:s prognos 2022-02-17.
Prisförändringar, prisindex för kommunal verksamhet (PKV) är den sammanvägda förändringen
av arbetskraftskostnader och övrig förbrukning. Internräntan baseras på SKR:s prognos i
februari.
Personalomkostnadspålägget bedöms oförändrat 40,35 under planperioden. Detta kan komma att
ändras beroende på konsekvenserna av det nya pensionsavtalet AKAP-KR.

Övriga anvisningar
Driftbudget
Nämnderna ska presentera sina budgetyttranden inom ram. Personalkostnader ingår i ramarna
med 2023-års budgetnivå, detta innebär att ingen ytterligare kompensation kommer att tillföras
för utfallet i avtalsrörelsen 2023. Eventuell ökning utöver tilldelad kompensation får finansieras
inom nämndernas budgetramar med eventuellt lägre bemanning som följd. Nämnderna
kompenseras enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som enligt senaste
prognosen uppgår till 2,9% för 2023. Personalomkostnader budgeteras med 40,15%.
Kommunfullmäktige beslutade att de taxor som räknas upp med KPI ska utvärderas under 2023.
Internränta
Internräntan är 1,25%, vilket är oförändrat mot 2022.
Budgetramar
Budgetramar per nämnd baseras på 2022 års beslutade budget och räknas upp enligt prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) för 2023 som enligt senaste prognosen uppgår till 2,9%.

Inlämning av mål och budget 2023 med plan för 2024-2025
Senast den 31 maj 2022 ska respektive nämnd lämna in sitt yttrande för budget 2023 med plan
för 2024-2025. Inlämning görs i enlighet med bifogade mallar till kommunledningskontorets
ekonomienhet. Justerade MBL-protokoll och nämndsprotokoll ska bifogas.
5
8

Nämndens budgetyttrande
Lämnas enligt bilaga 1.

Driftbudget
Nämndens budgetyttrande ska med utgångspunkt från nulägeskartan beskriva nämndens största
och viktigaste utmaningar och vilka konsekvenser det får för nämnden och kommunen på kort
och lång sikt. Nämnden ska också beskriva hur utmaningen kan mötas.
I nämndens budgetförslag ska särskilt beskrivas eventuella demografiska effekter och budgetens
påverkan på barnperspektivet.
Investeringsbudget
Varje nämnd ska i budgetförslaget ange behov av investeringar för åren 2023-2025. Varje
investeringsprojekt kommenteras kortfattat och prioriteras enligt en tregradig skala där 1 är ytterst
angeläget. Det ska också framgå vilka konsekvenser investeringen får på driftbudgeten och hur
det inryms i befintlig ram.
Taxor och avgifter
Eventuella förändringar av taxor och avgifter ska framgå av budgetförslaget. Förslaget ska
innehålla beskrivning av taxan/avgiften, samt belopp.
Internbudget
Senast den 31 januari 2023 ska nämnden fastställa internbudgeten. Större förändringar i
nämndens förutsättningar inför 2023 som inte nämnden har kunnat påverka ska meddelas
budgetberedningen, exempelvis kraftigt förändrade statsbidragsregler eller förändrat uppdrag till
följd av lagförändring.
Tidplan för budget 2023 med plan 2024-2025
Datum
16 februari
16 mars
4 april
6 april
31 maj
8 juni
14 juni
15 juni

Aktivitet
Omvärlds- och nulägesanalys
Kommunstyrelsen beslutar om budgetförutsättningar
Kommunfullmäktige beslutar om årsredovisning 2021
Samråd med kommunala bolag och förbund
Nämndernas budgetförslag ska vara inlämnade
Investeringsberedning 1
Investeringsberedning 2
Budgetberedning

30 september
12 oktober
19 oktober
28 oktober
9 november
18 november
30 november
31 januari 2023

Kommunala bolag och förbunds budgetförslag ska vara
inlämnade
Investeringsberedning 3
Budgetberedningen lämnar sitt förslag till mål och budget
MBL §11
Kommunstyrelsen lämnar sitt förslag till mål och budget
MBL §11, reservdag
Kommunfullmäktige beslutar om mål och budget
Internbudgeten ska vara fastställd av nämnd
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Bilaga 1

Mall för nämndens budgetyttrande
Nämndens ansvarsområde
Nämndens största och viktigaste utmaningar enl nulägeskartan och nyckeltal
Konsekvenser på kort och lång sikt
Nämndens sätt att möta utmaningen
Ex vis omprioritering av verksamhet
Taxor- och avgifter
Demografiska effekter på verksamheten
Budgetyttrandets påverkan på barnperspektivet
Nämndens förslag till mål för att förstärka god ekonomisk hushållning
Investeringsbudget (separat mall kommer att lämnas till nämnderna)
• Kort beskrivning
• Konsekvenser på driften
• Prioritering
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
6 maj 2022

Fn § 62

Dnr FN 2022/31

Budgettremiss 2023 med plan för 20242025
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens förslag på budgetyttrande,
handlingsid: Fn 2022.1387.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och budget
2023-2025 samt remittera förutsättningarna till nämnderna för yttrande, handlingsid:
Fn 2022.949.
Nämnderna ska i budgetyttrandet även ange sina investeringsbehov.
Nämnderna ska lämna sina remissyttranden senast den 31 maj 2022. Dessa yttranden
kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna och budget- och
investeringsberedningarna.
Förvaltningen har tagit fram förslag på budgetyttrande, handlingsid: Fn 2022.1387.
Ekonomiska konsekvenser
Framgår i budgetyttrandet.
Barnperspektivet
Framgår i budgetyttrandet.
Miljöperspektivet
Framgår i budgetyttrandet
Uppföljning
Fortsatt dialog i kommande budget-och investeringsberedning.

Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens förslag på budgetyttrande,
handlingsid: Fn 2022.1387.

Justerandes sign

11

Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
6 maj 2022

§ 62 forts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, skolchef Johan Holmqvist, handlingsid: Fn 2022.1510.
Budgetremiss familjenämnden 2023, handlingsid: Fn 2022.1387.
Ks § 16/2022 Planeringsförutsättningar för mål och budget 2023 med plan för 20242025, handlingsid: Fn 2022.949.
Ks 144/2021 Tidplan för budget 2023 med plan för 2024-2025, handlingsid: Fn
2022.312.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Skolchef Johan Holmqvist
Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin
Socialchef Camilla Andersson

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
6 maj 2022

Fn § 63

Dnr FN 2022/42

Familjenämndens mål 2023
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar fastställa målen för budgetåret 2023 enligt lydelsen i
ärendebeskrivningen.

Reservation

Per Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning

Familjenämnden har processat förslag till mål för nämnden, 2023 i form av en
måldialog med chefer i nämndens verksamheter och familjenämndens ledamöter.
Utgångspunkt för måldiskussionen har varit de omvärldsanalyser som gjorts,
nulägeskartor som varit uppe i nämnden under budgetperioden, kvalitetsrapporter,
statistik och utfall samt familjenämndens mål innevarande år, 2022.
Ingången i målarbetet har följt inriktningen från fjolårets målarbete, dvs ökad
tydlighet, om möjligt beslutade målnivåer och att målen är ”SMARTA”- specifika,
mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta. I dialogen och diskussionen kring
målen lyftes samma problematik som vid fjolårets måldialog, hur att förhålla sig till
mål som initialt inte pekar på full måluppfyllelse – dvs inte uppnår 100%. Full
måluppfyllelse är också utgångspunkten i våra styrdokument. En viktig faktor har
också varit kontinuiteten, ”Vilka mål ska/bör behållas”? samt hur skapas utmanande
mål på rätt nivå, dvs både realistiska och samtidigt utmanade.
Det är också viktigt i samband med beslutandet av nämndsmål för familjenämnden
att nämna det systematiska kvalitetsarbetet och all annan uppföljning som görs och
redovisas för familjenämnden. All verksamhet under familjenämnden redovisar
regelbundet sitt utfall för familjenämnden och familjenämnden kan löpande följa
verksamheternas systematiska kvalitetsarbete samt kopplade indikatorer.
Familjenämnden behöver inte fatta specifika mål för varje verksamhetsområde.
Verksamhetsuppföljningen består av flera beståndsdelar i enlighet med ovan
beskrivet.
Efter måldialogen har förvaltningen tagit fram förslag på nämndsmål för 2023.
Förslagen har lyfts i de två utskotten, fnifu respektive fnuu som föregick
familjenämndens möte i maj.

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
6 maj 2022

§ 63 forts.
Familjenämnden har tagit fram sex mål vilka korresponderar mot innevarande
fullmäktigemål. Två av dessa pekas särskilt ut av familjenämnden som mål för god
ekonomisk hushållning och finns med i familjenämndens budgetyttrande.
Dessa två mål har tydliga målnivåer mot ett önskat läge. De övriga fyra målen har
målnivåer med ett antagande om att effekten vid ett uppnående ökar måluppfyllelsen
visavi KF-mål och KF-perspektiv.
Förslag på mål redovisas i tabell nedan. Vart och ett av målen kommer
kommenteras/beskrivas i slutet på ärendebeskrivningen.
Föreslagna mål:
Mål för god ekonomisk hushållning
Fullmäktigemål

Målförslag familjenämnden

“God utbildning ges”

”Andelen behöriga till yrkesprogram ska
vara minst 80%. Ett första delmål mot
målet, alla ska bli behöriga till nationellt
program.”

”Livslångt lärande uppmuntras och
människors möjlighet till egen
försörjning underlättas”

”Andelen som är egenförsörjda i
Tomelilla ska följa rikssnittet och får inte
avvika negativt med mer än 2,5%”

Övriga mål
Fullmäktigemål

Målförslag familjenämnden

“Den upplevda tryggheten ökar”

”Kunskapen om våld i nära relationer
ska öka familjenämndens verksamheter”

”Inspiration ges till ett aktivt liv för
bättre hälsa”

”Socialtjänst, förskola och skola ska
utbilda minst 25% av barnens föräldrar i
förskolan (5-åringar) och i årskurs 6,
kring barns och ungas hälsa”

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
6 maj 2022

§ 63 forts.
”Förenkling leder till att fler kan göra det ”Deltagandet av barn och elever ska öka
som är långsiktigt hållbart”
i förskola och skola jämfört med hösten
2022”
”Delaktigheten i samhället ökar och
invånarna upplever att de kan påverka
sin vardag”

”Vuxennärvaron i samhället ska öka
kvällar och helger i samverkan med
civilsamhället och andra aktörer”

Kommentarer och beskrivningar:
Mål om god ekonomisk hushållning:
”Andelen behöriga till yrkesprogram ska vara minst 80%. Ett första delmål mot målet, alla ska
bli behöriga till nationellt program.”
”Andelen som är egenförsörjda i Tomelilla ska följa rikssnittet och får inte avvika negativt med mer
än 2,5%”
Dessa två mycket viktiga mål föreslås vara kvar även budgetåret 2023. Målen i sig är
centrala för all verksamhet under familjenämndens. Vad gäller målformuleringen för
dessa båda mål så möter de samma utmaningar, är de realistiska, är de utmanade nog
och är det en acceptabel ambitionsnivå? I förlängningen strävar givetvis
familjenämnden mot full måluppfyllelse, alla ska vara egenförsörjda och alla ska
uppnå behörighet till gymnasieskolan. Med beaktande av historik, hur nära
målnivåerna har vi varit historiskt (en tio-årsperiod) bedöms förslagna målnivåer vara
balanserade avseende utmaning, realism och ambitionsnivå. Målen är också alldeles
nya för 2022 och någon mätning har ännu inte gjorts. Det finns ett egenvärde i att
”stanna kvar i samma målformulering över tid ”.
”Kunskapen om våld i nära relationer ska öka i familjenämndens verksamheter”
Målförslaget följer av fullmäktigemålet ”den upplevda tryggheten ökar”. Under 2022
har familjenämndens mål på området varit ett kvantitativt mål för antalet
nattvandrande föreningar. Detta tidigare mål kommer att återkomma under ett annat
fullmäktigemål längre ner och annan tappning. Förslaget om ökad kunskap kring våld
i nära relationer är kopplat till vad familjenämnden har rådighet över. Ökad kunskap i
tjänstemannaorganisationen, både specifikt och generellt kommer att leda till tidigare
och bättre insatser för drabbade. Specifik och generell kunskap kommer också att
öka kvalitén i det förebyggande arbetet, vilket inkluderar det elevnära arbetet med
trygghets- och jämställdhetsfrågor. Sammantaget förväntas detta att ge positivt utfall
avseende den upplevda tryggheten hos medborgarna.
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
6 maj 2022

§ 63 forts.
”Socialtjänst, förskola och skola ska utbilda minst 25% av barnens föräldrar i förskolan (5åringar) och i årskurs 6, kring barns och ungas hälsa”
Målet om föräldrautbildning föreslås behållas år 2023. Arbetet med att ta fram, för
att sedan genomföra föräldrautbildningar är i full gång. Det är viktigt att detta arbete
får prövas och genomföras innan ett eventuellt byte av mål. I och med
målformuleringen kommer en ny grupp av föräldrar utbildas 2023. Eventuella
erfarenheter av genomförande 2022 kan tas med för utformning/revidering av
utbildningen 2023. Ett effektmål av målet som sådant är att skola och socialtjänst
gemensamt arbetar fram och genomför utbildningen. Positiva samverkansvinster kan
skapas genom arbetssättet med en gemensam uppgift.
”Deltagandet av barn och elever ska öka i förskola och skola jämfört med hösten 2022”
Målet är kopplat till fullmäktiges mål om förenkling och långsiktig hållbarhet. 2022
har familjenämnden ett mer tekniskt/digitalt mål på området, ”information och
öppna data”. Under måldialogen och efter analys i kvalitetsrapporter/nulägeskartor
har området kring barns-och elevers närvaro lyfts. Förutsättningarna för att lyckas i
skolan och med sin skolgång har naturligt mycket starka kopplingar till deltagande.
Ett deltagande som börjar redan i förskolan. Vi ser starka kopplingar med lågt
deltagande och skolmisslyckande. Vi ser också kopplingen att det som börjar som
lågt deltagande i förskolan riskerar fortsätta i skolan. Lågt deltagande i förskolan
definieras som att barn inte tar del av förskolans utbildning, inte långa vistelsetider.
Deltagandemålet tar avstamp i hållbarhet och då specifikt social hållbarhet utifrån
agenda 2030 målet – god utbildning ges. Familjenämnden vill komplettera detta så
det blir mer än ett erbjudande utan att det knyts till ett mottagande/deltagande.
I och med att föreslaget mål inte prövats i närtid, föreslås målnivån vara i relation till
ett nuläge (hösten 2022). Över tid kommer eventuellt kommande målnivåer bättre
identifieras. Initialt kommer ambitionen ”att öka deltagandet” vara det som används.
”Vuxennärvaron i samhället ska öka vardagskvällar och helgkvällar i samverkan med
civilsamhället och andra aktörer”
Föreslaget mål korresponderar mot fullmäktigemålet/perspektivet om delaktighet
och påverkan av samhället. Vidare korresponderar det mot ”den upplevda tryggheten
ökar”. Målformuleringen inbegriper familjenämndens tidigare mål gällande
nattvandrande föreningar men ger också utrymme för annan samverkan och bredare
samverkan med civilsamhället. Familjenämndens innevarande mål om minst fem
nattvandrande föreningar kommer att nås 2022. I valet mellan att öka antalet
föreningar/justera målnivån eller att bredda målet föreslås det senare.
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
6 maj 2022

§ 63 forts.
Ekonomiska konsekvenser
Ett konsekvent arbete mot föreslagna mål leder till gott ekonomiskt utfall för såväl
medborgaren som Tomelilla kommun. Allra tydligast ses detta i de särskilda målen
för god ekonomisk hushållning. Behörighet till gymnasieskolan med fullföljd
gymnasieutbildning och ett högt mått av egenförsörjning leder till ekonomisk tillväxt.
Barnperspektivet
Familjenämndens verksamheter är de viktigaste verksamheterna för barn och unga.
Med föreslagna mål ges barn och unga goda möjligheter till ett gott liv och bättre
uppväxtvillkor.

Utskottens beslut

Familjenämndens utbildningsutskott beslutar att lämna ärendet till familjenämnden
utan förslag till beslut.
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar att lämna ärendet till
familjenämnden utan förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Fnifu § 73/2022, handlingsid: Fn 2022.1343
Fnuu § 23/2022, handlingsid: Fn 2022.1360.

Tidigare behandling
Fnifu § 73/2022:

Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar att lämna ärendet till
familjenämnden utan förslag till beslut.
Fnuu § 23/2022:
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar att lämna ärendet till familjenämnden
utan förslag till beslut.

Förslag till beslut under sammanträdet

Per Gustafsson (SD) yrkar att det ska läggas till ett mål under god utbildning ges
”Andelen barn som kan läsa och skriva i andra klass ska uppgå till 100 %” och att
målet:

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
6 maj 2022

§ 63 forts.
”Andelen som är egenförsörjda i Tomelilla ska följa rikssnittet och får inte avvika
negativt med mer än 2,5%” istället ska vara:
”Andelen som är egenförsörjda i Tomelilla ska följa rikssnittet.”
Sven Gunnarsson (C) yrkar att familjenämnden beslutar fastställa målen för
budgetåret 2023 enligt lydelsen i ärendebeskrivningen.
Anders Throbäck (S) yrkar bifall till Sven Gunnarssons (C) yrkande.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämnden beslutar enligt Sven
Gunnarssons (C) yrkande.
Votering begärs och ska genomföras.
Följande beslutsordning bestäms:
Ja-röst för Sven Gunnarssons (C) yrkande.
Nej-röst för Per Gustafssons (SD) yrkande.

Omröstning

Med fem ja-röster mot två nej-röster beslutar familjenämnden enligt Sven
Gunnarssons (C) yrkande.
Ja-röster: Sven Gunnarsson (C), Anders Throbäck (S), Ewa Carnbrand (M), Robert
Buhre (S), Carina Persson (L).
Nej-röster: Anna Sandegren (SD) och Per Gustafsson (SD).
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Skolchef Johan Holmqvist
Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin
Socialchef Camilla Andersson

Justerandes sign
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Barn och utbildning, Stöd och
omsorg
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla
Växel
0417-180 00
Fax
0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:
Johan Holmqvist
Skolchef
Direkt 0417-18487
Mobil
0709-958487
ulrika.ahrlin@tomelilla.se

Familjenämndens budgetyttrande
Nämndens ansvarsområde

Familjenämndens ansvarsområde består av två huvudområden, barn-och
utbildningsverksamheten och individ- och familjeomsorgen.
Familjenämndens barn och utbildningsverksamhet innefattar skola och
barnomsorg för barn och elever boende i Tomelilla kommun eller barn
och elever från grannkommuner vilka går i våra kommunala förskolor och
skolor. Familjenämndens barn-och utbildningsverksamhetsansvar sträcker
sig från och med förskola till och med gymnasieutbildning. Uppdraget
sker egen regi samt genom annan huvudman, kommunal eller fristående.
Familjenämndens individ- och familjeomsorg innefattar barn- och
ungdomsvård, missbruksvård, familjerätt, öppenvård och ekonomiskt
bistånd. Arbetsmarknadsåtgärder, integrationssamordning, personligt
ombud och administrativt ansvar för vuxenutbildning och svenska för
invandrare ligger också inom ansvarsområdet.
Nämndens största och viktigaste utmaningar enligt nulägeskartan och
nyckeltal

Familjenämndens största och viktigaste utmaning inom förskolan och
skolan är att skapa möjligheter för ökad måluppfyllelse för Tomelillas
elever. Strävan måste vara att alla elever har möjlighet att nå målen och att
de blir behöriga för vidare studier på gymnasieskolan. En
gymnasieutbildning med examen är en förutsättning för självförsörjning
och ett gott liv på sikt. Övergången till gymnasieskolan sker efter årskurs
nio men elevernas resultat i årskurs nio följer av en hel grundskoletid och
tid i förskolan. Förutsättningar för ökad måluppfyllelse skapas genom
skickligt pedagogiskt ledarskap, god undervisning, stimulerande lärmiljöer
samt trygga barn och elever. Familjenämnden har en särskild utmaning, att
genom sin resursfördelning och resultatuppföljning, balansera kravet på
kompensatorisk resurstilldelning och bibehållen robust skolstruktur. För
familjenämndens område kopplat till individ-och familj är den största
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utmaningen att öka självförsörjningsgraden och minska utanförskap.
Vidare ska verksamheterna under individ-och familj skapa förutsättningar
för goda och trygga uppväxtvillkor för våra barn-och unga.
Familjenämndens båda huvudverksamheter ska arbeta förebyggande och
främjande så att medborgarna ges förutsättningar till ett rikt liv och
egenmakt.
Konsekvenser på kort och lång sikt

Familjenämnden har fått bekräftelse om en ökad måluppfyllelse läsåret
20/21 med mycket goda resultat för åk 6 sett till andelen elever med
godkända betyg samt ökad måluppfyllelse åk 9, avseende
gymnasiebehörighet (behörighet till yrkesprogram). Måluppfyllelsen
avseende egenförsörjning har också förbättrats med lägre kostnader för
ekonomiskt bistånd och lägre andel vuxna som mottar bidrag. Andelen
externt placerade barn/unga är fortsatt låg. Trenden från de två närmaste
åren håller i sig för externa placeringar.
Familjenämnden är en personalintensiv verksamhet där särskild
uppmärksamhet gällande löneutveckling är viktig, både på kort och lång
sikt. Då lika villkors principen råder gentemot fristående verksamhet ska
familjenämnden ersätta fristående verksamheter med samma relativa
utrymme som för verksamhet i egen regi. Även små skillnader i
uppräknade kostnader, löner och övriga kostnader kan medföra betydande
differens mellan ramökning och faktiska kostnader. Konkurrensen om
skickliga och utbildade medarbetare kommer att driva på lönebildningen
inom nämndens verksamheter både på kort och lång sikt.
I samband med utmaningar både på kort och lång sikt bör statsbidrag till
förskole/skolsektorn samt statsbidrag/ersättningssystem för
arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning nämnas. Såväl
skolverksamhet (förskola/skola/vuxenutbildning) samt
arbetsmarknadsåtgärder är till betydande del finansierat genom staten.
Finansiering som emellanåt är kortsiktig och där förändringar snabbt kan
beslutas i vilket nämnden inte har någon rådighet. Ett tydligt exempel är
den förändringen gällande extratjänster som skedde mellan åren 2021 och
2022, där extratjänster fasas ut för att ersättas av mindre subventionerade
anställningsformer, vilka är mer resurskrävande för familjenämnden och
övriga kommuner.
Under 2022 har det kommit in ett par medborgarinitiativ vilket nämnden
besvarat med att dessa ska återkomma i nämndens budgetremiss. Två
initiativ rör den s.k. ”Ungdomsbiljetten”, dvs möjligheten att barn/unga
kan resa med kollektivtrafik året runt och under alla tider kollektivtrafik
går. För närvarande får berättigade gymnasieungdomar ett s.k. ”Skolkort”
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vilket medger resande mån-fredag morgon-kväll. Ett införande av
”Ungdomsbiljett” till alla ungdomar i gymnasieålder (16-19 år) innebär en
merkostnad med drygt 500 000 jämfört med dagens ”Skolkort”.
Ungdomsbiljetten medger resor i hela Skåne, ”Skolkortet” är styrt till var
ungdomen går sin gymnasieutbildning och dennes adress (olika zoner).
Vidare har ett medborgainitiativ lämnats avseende önskad upprustning av
utemiljön, Smedstorps skola, vilket familjenämnden återkommer till
nedan, under rubriken investeringar.
Under 2022 har familjenämnden tagit fram en lokallösning för en
familjecentral och avser teckna avtal med extern fastighetsägare. Detta
kommer innebära nya hyreskostnader och utökad verksamhet för
familjenämnden. Hyresnivåerna är beskrivna i skrivelse till
kommunstyrelsen och det utökade driftsåtagandet återfinns i den
utredning som tidigare presenterats för kommunstyrelsen.
Nämndens sätt att möta utmaningen

Familjenämnden prioriterar och förändrar inom tilldelad ram. Inför
budget 2023 kommer särskild granskning ske avseende familjenämndens
budget kopplad till gymnasieundervisning/gymnasievolymer kontra
vuxenutbildningsvolymer och arbetsmarknadsåtgärder.
De minskade kostnaderna för placeringar möjliggör en resursförstärkning i
verksamheten för hemmaplanslösningar, mer förebyggande arbete och
stärkt kvalitet.
Verksamheterna under familjenämnden har fortsatt utvecklat sitt arbete
med systematiskt kvalitetsarbete, med verksamhetsdialoger, framtagande
av nulägeskartor och fortlöpande information till nämnden. Det
utvecklade arbetssättet kopplat till kvalitetsuppföljning har i sin tur
understött nämndens arbete med framtagande av mål. Vidare har
kvalitetdialogerna fördjupats på enheterna och kommit närmare
professionen. Under 2021 fattade nämnden ett tydligt gemensamt mål för
nämndens verksamheter, om föräldrautbildning. Detta mål tillsammans
med nämndens internkontrolluppföljning avseende rutiner för skol/socialtjänstsamverkan har ökat takten i arbetet med en välutvecklad
samverkan mellan förskola/skola och socialtjänst. Verksamheterna har
också startat ett gemensamt samarbete med Karolinska institutet och
RISE, där målsättningen är att få in externa aktörer/sociala entreprenörer
som samskapare för tryggare och bättre uppväxtvillkor för våra unga
medborgare i Tomelilla.
Familjenämnden följer upp ekonomiskt utfall på verksamhetsnivå,
månatligen (undantaget månader med tertialuppföljning, bokslut samt
januari och månad).
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Taxor- och avgifter
-

Maxtaxebeloppet – vilket bör utformas som en hänvisning till av
Skolverket årligen beslutat belopp (bygger på inkomstbasbelopp)
100:- avgift för förlorat resekort (Skånetrafiken)

Investeringsbudget
Projekt

2023

2024

2025

Inventarier, utbyte, barn-och utbildning
Digitala enheter till elever/personal
enligt utbytesplan

1500

1500

1500

1500
500
8800

1500

1500

Smedstorps skolgård
Projektering f-6 skola*

Fortsättning initiativ Brösarp,
växthus

Kostnadsuppskattning
framme till
investeringsbe
-redning

*Skolplacering inte beslutade än, varav projektering beräknas pågå in i 2023.

Demografiska effekter på verksamheten
Antalet barn inom förskolan och grundskolan kommer att vara tämligen
konstant enligt senaste prognos för 2023–2025. Antalet barn/unga aktuella för
gymnasiestudier (16–20 år) kommer att öka med totalt 68 st från 2022 – 2025,
tillkommande16-20 åringar enligt prognos 2023, 17 st., 2024 34 st samt 2025, 17
st.
Budgetyttrandets påverkan på barnperspektivet
Familjenämndens ansvarsområde och de verksamheter som familjenämnden är
huvudman för har den allra största betydelsen för Tomelillas barn och unga.
Trygga barn och elever som ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas i skolan
är högsta grad relevant ur ett barnperspektiv.
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Nämndens förslag till mål för att förstärka god ekonomisk hushållning
(samtliga mål sänds till kommunstyrelsen i särskilt beslut)
”Andelen behöriga till yrkesprogram ska vara minst 80%. Ett första delmål mot
målet, alla ska bli behöriga till nationellt program.”
”Andelen som är egenförsörjda i Tomelilla ska följa rikssnittet och får inte
avvika negativt med mer än 2,5%”

Barn och utbildning

Johan Holmqvist
Skolchef
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2022

Von § 38

Dnr VON 2022/28

Remissyttrande mål och budget 2023
med plan för 2024-2025
Vård och omsorgsnämndens beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar yttra sig gällande mål och budget 2023 med plan
för 2024–2025 enligt förvaltningens förslag, med handlingsid: Von 2022.301.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars 2022 (Ks § 16/2022) att fastställa
planeringsförutsättningarna för mål och budget samt remittera förutsättningarna till
nämnderna för yttrande. Nämnderna ska i sina remissyttranden ange sitt prioriterade
investeringsbehov med driftkostnadskonsekvenser för perioden 2023–2025.
Nämnderna ska lämna sina remissyttranden senast den 31 maj 2022.

Sammanfattning av vård- och omsorgsnämndens yttrande
En av vård- och omsorgsnämndens största utmaningar är att genomföra arbetet med
heltid som norm. Andelen heltidsanställda har ökat med 27,5 % sedan starten 2019.
Utmaningen är att skapa god schemaläggning där hänsyn tas till behov hos brukare
och kvalitet samtidigt som önskemål från medarbetarna tillgodoses i så stor
utsträckning som möjligt och detta kräver ett omfattande förändringsarbete.
Omfattningen av externa placeringar har ökat då det inte finns förutsättningar att
verkställa besluten inom den egna verksamheten. En tredje utmaning är arbetet med
nära vård, vilket är en nationell överenskommelsen som kräver ett nytt sätt att arbeta
med hälsa, vård och omsorg. Det kommer att krävas ännu mer samarbete med
primärvården, en god kompetensförsörjning på alla nivåer samt utvecklandet av nya
arbetssätt.
Verksamheten har under flertalet år tilldelats en investeringsbudget för användande
av ej i förväg ospecificerade behov i verksamheten. Efter framtagna behov har
användandet av dessa medel därefter prioriterats av verksamhetsledningen och detta
bör fortsätta på samma vis.
Avgifter bör indexregleras varje år och förvaltningen föreslår uppräkning enligt KPI,
dock max 2 %. Vid en jämförelse med andra kommuner ligger Tomelilla på en hög
nivå på några avgifter och därför föreslås dessa att vara oförändrade.
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2022

§ 38 forts.
Hemtjänstavgiften regleras av maxtaxan som bestäms av regeringen.
Måltidskostnaden höjs utifrån måltidsverkstans höjning till verksamheten.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.
Uppföljning
När budget 2023 fastställts kommer den följas upp enligt gällande regler och
riktlinjer.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar yttra sig gällande mål och budget 2023 med plan
för 2024–2025 enligt förvaltningens förslag, med handlingsid: Von 2022.301.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Von 2022.309.
Remissyttrande mål och budget 2023 med plan för 2024–2025, handlingsid: Von
2022.301.
Ks § 16/2022 Planeringsförutsättningar för mål och budget 2023 med plan för 2024–
2025, handlingsid: Von 2022.216.
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2022

§ 38 forts

Tidigare behandling

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-05-12 (Vonau § 25/2022):
Vonau föreslår att Vård och omsorgsnämnden beslutar yttra sig gällande mål och
budget 2023 med plan för 2024–2025 enligt förvaltningens förslag, med handlingsid:
Von 2022.301.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Justerandes sign
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Stöd och omsorg
Vård- och omsorgsnämndens budgetyttrande
Nämndens ansvarsområde
Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad avser myndighetsutövning, hemtjänst,
hemsjukvård, särskilt boende, korttids- och växelplatser, dagverksamheter, boendestöd, anhörigstöd,
rehabilitering, psykiatri, LSS-verksamheter som bostad med särskild service, daglig verksamhet och
korttidstillsyn.
Nämndens största och viktigaste utmaningar enligt nulägeskartan och nyckeltal
Tomelilla kommun har haft en hög ambition med att fullfölja avtalet om heltidsarbete som norm.
Sedan starten 2019 har andelen heltidsarbetande inom vård och omsorg ökat med 27,5 procent till
55,4 procent i jämförelse med medel i riket som är 59,2 procent. Ökningen av andelen personer som
arbetar heltid och därmed också ökningen av den sammanlagda arbetstiden är både en utmaning och
en möjlighet. Utmaningen är att skapa god schemaläggning där hänsyn tas till behov hos brukare och
kvalitet samtidigt som önskemål från medarbetarna tillgodoses i så stor utsträckning som möjligt.
Möjligheten är att använda den arbetstid som genereras genom heltid som norm så effektivt som
möjligt för att minska behovet av vikarier i verksamheterna. Samtidigt som pandemin påverkat
möjligheterna för cheferna att arbeta med som heltid som norm innebär så har också den resurstid
som byggts upp kunnat användas vid stora sjukdomstoppar i verksamheten. Heltidsarbete som norm
innebär att kultur och arbetssätt måste utvecklas och är ett stort förändringsarbete som kommer att
behöva ske under flera år framåt.
Omfattningen av externa placeringar har ökat under 2021 och 2022. Det är få ärenden men
kostnaderna för boende i denna kategori är hög. Det är insatser som inte går att verkställa i den egna
verksamheten inom vård och omsorgsnämnden. Procentuell ökning av kostnader för placeringar är
117% från år 2020 till 2022.
Prisökningarna på drivmedel har stor påverkan på vård och omsorg som använder ett stort antal
fordon för att utföra insatser dygnet runt i hela kommunen. Under pandemin har det inte varit möjligt
att arbeta med löpande utbyte och därför finns det nu ett ackumulerat behov. I enlighet med
kommunens energi och klimatplan ska samtliga fordon senast 2025 vara fossilfria. Det ställer krav på
utveckling arbetssätt, utbyte och utbyggnad av ladd kapacitet för att kunna använda elbilar i
verksamheten. Behövs även nya laddstolpar till verksamheten på Norrevång, Brinkehem och
Industribyn. Konsekvensen blir en ökad hyreskostnad för verksamheten.
Behovet av bostad med särskild service för de som har rätt till insatsen enligt LSS (Lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade, 1993:387) har ökat. Det innebär att vård och omsorgsnämnden
kan behöva finna nya lösningar för att verkställa besluten inom rimlig tidsram. Prognosen är 14 nya
lägenheter inom 5 år. På sikt innebär det en utökning av personalgruppen på cirka 10 årsarbetare och
0,5 årsarbetare enhetschef.

27

Stöd och omsorg
I den nationella överenskommelsen mellan Sveriges kommuner och regioner och staten, om en god
och nära vård med primärvården som nav, så har kommunen en viktig roll. Nära vård är ett nytt sätt
att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den närmsta vården är den som patienten/brukaren kan ge sig
själv – egenvården – samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta. Målet är
att en vård som utgår från individuella förutsättningar och behov. Den ska bygga på relationer och
vara hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv. Det ska leda till en jämlik hälsa, trygghet och
självständighet och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit. Omställningen kommer att kräva
än mer samarbete med primärvården, en god kompetensförsörjning på alla nivåer,
kompetensutveckling för medarbetare och utvecklade av arbetssätt för att nå målet.
Konsekvenser på kort och lång sikt
Från och med 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär för arbetsgivaren att
se över hur kompetensen ska användas på bästa sätt, att kartlägga, validera och utbilda i god tid samt
utveckla karriär- eller utvecklingsmodeller. Äldreomsorgslyftet har skapat en högre formell kompetens
i verksamheten i Tomelilla. Vid utgången av 2021 hade 16 personer slutfört vård och
omsorgsutbildningen och vid årets slut 2022 beräknas ytterligare 16 personer ha slutfört densamma.
Det blir svårare och svårare att rekrytera personal med rätt kompetens och erfarenhet till nämndens
verksamheter. Konkurrensen om skickliga och utbildade medarbetare kommer att driva på
lönebildningen inom nämndens verksamheter både på kort och lång sikt. Verksamheten måste
erbjuda goda arbetsvillkor och möjlighet till kompetensutveckling för att upplevas som en attraktiv
arbetsgivare.
Psykisk ohälsa ökar i samhället och för vård och omsorgsnämnden har detta inneburit en
volymökning med dubbelt så många ärenden i januari 2022 jämfört med 2019. Nämndens
verksamheter arbetar aktivt med att bryta isoleringen med bland annat samarbete med Grön arena
och Friluftsfrämjandet. Samariterhemmets samtalsmottagning är en ny samarbetspart som tillkom
under 2021 där seniorer ges möjlighet till kostnadsfria terapeutiska samtal kring psykisk hälsa.
En stor del av det utvecklingsarbete som sker inom vård och omsorg finansieras med hjälp av
statsbidrag. Finansieringen är ofta kortsiktig och då verksamheten är personalintensiv, åtgår stora
resurser till planering av aktiviteter därefter redovisning och uppföljning.
Chefstätheten är fortsatt låg med stora medarbetargrupper mellan 25 - 45 medarbetare i en
personalintensiv dygnrunt verksamhet. Pandemin har tydligt visat på behovet av förstärkningar í
chefsstrukturen för att hinna arbeta med alla uppgifter och för att se sina medarbetare och utveckla
verksamheten.
Nämndens sätt att möta utmaningen
Vård och omsorgsnämnden prioriterar och förändrar inom tilldelad ram. Under flera år har ökade och
minskade volymer tagit ut varandra och finansieringen av införande av heltid som norm har kunnat
ske inom tilldelad ram.
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Stöd och omsorg
Vård och omsorgsnämnden tar vara på digitaliseringens möjligheter. Digitala inköp, test av nytt
larmsystem med sensorer och datainsamling och ett än mer mobilanpassat arbetssätt är det senaste
inom verksamheterna. På så sätt utnyttjas resurserna mer effektiv och i de flesta fall även med ökad
kvalitet för nämndens målgrupper.
Investeringsbudget (separat mall kommer att lämnas till nämnderna)
•
•

Inventarier för stöd och omsorg (1,5 mkr).
Inventarier industribyn (300 tkr)

Investeringarna för inventarierna ger kapitaltjänstkostnader på cirka 180 000 kronor per år.
Verksamheten har under flertalet år tilldelats en investeringsbudget för användande av ej i förväg
ospecificerade behov i verksamheten. Efter framtagna behov har användandet av dessa medel därefter
prioriterats av verksamhetsledningen och detta bör fortsätta på samma vis.
Taxor och avgifter
Avgifter bör indexregleras varje år och förvaltningen föreslår uppräkning enligt KPI dock max 2%.
Vid en jämförelse med andra kommuner ligger Tomelilla på en hög nivå på några avgifter och därför
föreslås dessa att vara oförändrade. Hemtjänstavgiften regleras av maxtaxan som bestäms av
regeringen. Måltidskostnaden höjs utifrån måltidsverkstans höjning till verksamheten.

Demografiska effekter på verksamheten
År

2019
sep-20
2021
2022
2023
2024

Invånare Invånare
prognos budget
13617
13668
13812
13893
13973
14051

Summa planperiod

13640
13800
13850
13900

Förskola
1-5 år

Grundskola Skolb.oms Gymnasie Äldre
Äldre
6-15 år
6-12 år
16-18 år 65-79 år 80-89 år

Äldre
90-w år

710
1
-11
-2

1558
-2
-7
0

1071
-18
-10
-9

494
22
6
1

2525
9
21
-2

765
18
34
48

158
-1
4
2

-12

-9

-37

29

28

100

5

Att den ökade andelen äldre i befolkningen kommer kosta kommunerna mer än idag är känt för alla.
Men eftersom verksamheten kontinuerligt förändrar arbetssätt på olika sätt, till exempel arbetar mer
rehabiliterande och inför digital teknik, går det inte att dra slutsatser baserat på hur det ser ut i dag,
vad avser andel invånare som är föremål för våra tjänster.
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Stöd och omsorg
Vi kan konstatera att det i äldreomsorgen vid utgången av 2021 är en viss ökning av volymen i
hemtjänsten än 2020. Dock en minskning av volymerna på särskilt boende. Vi har sett en liten ökning
av både korttidsboende, trygghetslarm och matdistribution under 2021
Andelen invånare i åldern 80+ utgör 6,9 procent av den totala befolkningen 2021. Det är främst den
kategorin vi räknar som målgrupp för äldreomsorgen.
Om antalet brukare med hemtjänst ökar med två procent till 2024 innebär det en ökning från 223
brukare till 227. Däremot vet vi inte hur många timmar per brukare som behöver utföras, de kan öka
eller minska utan att antalet brukare stiger. Om andelen i särskilt boende ökar med två procent för
samma period skulle det innebära ytterligare tre boendeplatser, alltså ingen större ökning. En ökning
motsvarande fem procent för samma kategorier skulle innebära ytterligare elva brukare med hemtjänst
och ytterligare åtta boendeplatser
Budgetyttrandets påverkan på barnperspektivet
Vård och omsorgsnämnden har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.
Nämndens förslag till mål 2023
Fullmäktigemål
Förenkling leder till att fler kan göra
det som är långsiktigt hållbart

Målförslag
Vård- och omsorgsnämnden
Information på webb och i
verksamheterna ska anpassas utifrån
brukarnas behov och intressen.

God utbildning ges
Delaktigheten i samhället ökar och
Brukarens delaktighet i sin vardag ska
invånarna upplever att de kan påverka öka.
sin vardag
Livslångtlärande uppmuntras och
människors möjlighet till egen
försörjning underlättas

Utveckla arbetssätt eller metoder för
att öka graden av självständighet.

Inspiration ges till ett aktivt liv för
bättre hälsa

Utveckla det hälsofrämjande arbetet i
verksamheten

Den upplevda tryggheten ökar

Brukarna ska känna sig mer trygga än
genomsnittet i riket.
God ekonomisk hushållning; behovet av
insatser i form av boende eller insatser i
boendet minskar.
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Stöd och omsorg
Nämndens förslag till mål för att förstärka god ekonomisk hushållning
-

Brukarna ska känna sig mer trygga än genomsnittet i riket.
Motivering; behovet av insatser i form av boende eller i boendet minskar.
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
18 maj 2022

Bn § 32

Dnr BN 2022/8

Remissyttrande Planeringsförutsättningar för mål och
budget 2023 med plan för 2024-2025
Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden besvarar kommunstyrelsens budgetremiss, inklusive
investeringsbehov med driftkostnadskonsekvenser för perioden 2023–2025, i
enlighet med förvaltningens förslag, handling ”Remissyttrande mål och budget 2023
med plan för 2024-2025 – byggnadsnämnden”, handlingsid: Bn 2022.532.
Byggnadsnämnden beslutar anta mål för 2023 i enlighet med förvaltningens förslag,
handlingsid: Bn 2022.532.
Byggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta taxor och avgifter
2023 i enlighet med förvaltningens förslag, handling ”Taxor och avgifter 2023”,
handlingsid: Bn 2022.531.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars 2022 (Ks § 16/2022) fastställa
planeringsförutsättningarna för mål- och budget 2023–2025 samt remittera
förutsättningarna till nämnderna för yttrande.
Nämnderna ska i sina remissyttranden ange sitt prioriterade investeringsbehov med
driftkostnadskonsekvenser för perioden 2023–2025.
Nämnderna ska lämna sina remissyttranden senast den 31 maj 2022. Dessa yttranden
kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna och budget- och
investeringsberedningarna.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser i detta läge av processen.
Barnperspektivet
Inga konsekvenser utifrån barnperspektivet.

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
18 maj 2022

§ 32 forts.
Miljöperspektivet
Inga konsekvenser utifrån miljöperspektivet
Uppföljning
När budgeten fastställts kommer uppföljning ske enligt kommunens gällande rutiner
för ekonomisk uppföljning. Måluppföljning sker samtidigt. Taxor och avgifter
revideras årligen och någon formell uppföljning av dessa sker inte när dom väl
fastställts av kommunfullmäktige.

Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden besvarar kommunstyrelsens budgetremiss, inklusive
investeringsbehov med driftkostnadskonsekvenser för perioden 2023–2025, i
enlighet med förvaltningens förslag, handling ”Remissyttrande mål och budget 2023
med plan för 2024-2025 – byggnadsnämnden”, handlingsid: Bn 2022.xxx.
Byggnadsnämnden beslutar anta mål för 2023 i enlighet med förvaltningens förslag,
handlingsid: Bn 2022.xx.
Byggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta taxor och avgifter
2023 i enlighet med förvaltningens förslag, handling ”Taxor och avgifter 2023”,
handlingsid: Bn 2022.xx.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Bn 2022.530.
Remissyttrande mål och budget 2023 med plan för 2024-2025 - byggnadsnämnden,
handlingsid: Bn 2022.532.
Taxor och avgifter 2023, handlingsid: Bn 2022.531.
Ks § 16/2022 Planeringsförutsättningar för mål och budget 2023 med plan för 20242025, handlingsid: Bn 2022.435.
Planeringsförutsättningar 2023 -2025, handlingsid: Bn 2022.517.
Protokoll förhandling MBL 11 budgetremiss Byggnadsnämnden, handlingsid: Bn
2022.555.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige & ekonomichef Elisabeth Wahlström

Justerandes sign
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Remissyttrande mål och budget 2023 med plan för 2024-2025 Byggnadsnämnden
Nämndens ansvarsområde
Enligt reglementet fullgör byggnadsnämnden kommunens uppgifter avseende prövning, tillsyn,
tillstånd, myndighetsutövning mot enskild, anmälningsskyldighet, ansökningsförfarande samt
uppgiftsskyldighet enligt nedan angiven lagstiftning och andra närliggande författningar;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan- och bygglag (2010:9000) i frågor som ej avser översiktsplan, detaljplan eller
områdesbestämmelser
Fastighetsbildningslag (1970:988)
Anläggningslag (1973:1149)
Ledningsrättslag (1973:1144)
Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar
Ordningslag (1993:1617)
Brottsbalk (1962:700)
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) och Offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641)
Lag om viten (1985:206)
Förvaltningslag (2017:900)
Konsumenttjänstlagen (1985:716) vid småhusbyggande
Miljöbalkens (1998:808) 7 kapitel om skydd av områden rörande
strandskyddsområden
Lag om lägenhetsregister (2006:378)

Nämndens största och viktigaste utmaningar enligt nulägeskartan och nyckeltal
Den främsta utmaningen som nämnden står inför är att utveckla digitala tjänster. Avsikten med
denna utveckling är att skapa en mer hållbar arbetsmiljö för de medarbetare som finns i
verksamheten. Syftet med digitaliseringen är att avlasta medarbetarna från enklare arbetsuppgifter
samt säkerställa att de som söker bygglov via den digitala plattformen kan följa sitt ärende utan
att behöva kontakta bygglovsenheten. En av de utmaningar som skulle kunna uppstå är
omställningen från den traditionella handläggningen till en mer öppna digitala handläggningen.
Men utmaningen ligger i nuläget inte enbart på att göra ärendehanteringen mer digital. Det är
också en resursfråga då införandet av digitala tjänster tar tid från den ordinarie handläggningen
och ett eventuellt konsultstöd förbrukar mycket medel från budgeten. De digitala tjänster som
startade i början av 2022 löper på, men med visst behov av åtgärder. Det kommer även under
2023 genomföras uppdateringar och förändringar i vårt digitala handläggningsstöd vilket
nämnden kommer att behöva förhålla sig till. Detta är inte investeringar utan ren drift och det är
ännu inte möjligt att avgöra exakt hur mycket medel det kommer att röra sig om.
Handläggningstiderna för bygglov i Tomelilla kommun är längre än i övriga riket.
Handläggningstiderna har tidigare varit korta vilket vi inom nämnden har varit stolta över. Dock
har det har visat sig att de tidigare mätningarna som kontinuerligt genomförs varit felaktiga vilket
har lett till att handläggningstiderna efter rutinjusteringar nu blivit längre. Genomströmning av
ärenden måste därför öka genom förenklade processer, tydliga strukturer och tydliga mandat,
men också genom personalresurser vilket senare avsnitt går närmare in på.
En annan utmaning som vi står inför är att utveckla arbetet med tillsyn. Tomelilla har ett stort
antal tillsynsärenden som tidigare inte har hanterats på ett korrekt sätt. Till följd av detta har
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nämnden beslutat om en tillsynsplan samt begärt resursförstärkning från kommunfullmäktige för
tillsynsarbetet innevarande år. Denna budgetpost måste även ta höjd för att tillsynshandläggaren
ska kunna arbeta vidare utifrån tillsynsbehov under 2023. Förvaltningen har tagit fram en
kravprofil inför rekrytering för tillsynsarbetet. Tillsynen måste få en högre status eftersom
riskerna med att inte bedriva tillsyn kan vara att färre personer söker bygglov och istället chansar
att kommunen inte kommer att agera om detta skulle komma till kommunens kännedom.
Ovårdade tomter kan leda till osämja eller problem med ohyra med mera, vilket skulle kunna
påverka kommunens rykte som etableringsort.
Nämnden har tillsammans med förvaltningen förstärkt inspektörsfunktionen genom att utöka
tillsynsarbetet från en halvtids- till en heltidstjänst. Denna funktion är dock fortfarande
överansträngd på grund av både tillsynsarbete av de ärende som kommer in löpande samt på
grund av startbesked och annat som ska hanteras. För närvarande får den tillförordnade
bygglovschefen ge stöd åt byggnadsinspektören när det uppstår akuta ärenden vilket inte är
optimalt då det tar tid från det ordinarie arbete. Utifrån ett arbetsmiljöperspektiv finns det ett
behov av två tjänster eftersom detta skulle göra tillsynsarbetet mindre sårbart än det är i nuläget.
Förvaltningen ser just över möjligheten att kunna växla om för att hantera sårbarheten kring den
gällande tillsynen.
En annan del av digitaliseringen är att digitalisera bygglovsarkivet. I nuläget är det många
personer som vill ta del av handlingar vilket i nuläget sker manuellt och tar mycket tid från
bygglovsenheten. Andra kommuner har samma problem och lösningen är normalt sett att
projektanställa medarbetare som digitaliserar handlingarna. Detta är också en anledning till att
bygglovsmedarbetarna inte har kunnat arbeta hemma under pandemin då mycket av deras arbete
består av handlingar i ”analog” form vilket gör att arbetet inte går att bedriva på annan plats än i
kommunhuset. Detta är en flaskhals för de sökande som vill ta del av handlingar, men också i
betydelsen av att vara en attraktiv arbetsgivare då kompetensförsörjningen kan försvåras när
arbetsgivaren inte erbjuda distansarbete för medarbetare på enheten. En jämförelse med andra
kommuner visar att det skulle krävas cirka en heltidstjänst under tre år för att skanna alla
dokument. Det finns även privata tjänster som går att upphandla som tar hand om hela
inskanningsprocessen och som ansvarar för det digitala arkivet. Det är delvis dyrare men också
osäkert om vad som händer när avtalet löper ut och vem som äger rätten till handlingarna.
Ett digitalt byggarkiv underlättar inte enbart för byggenheten utan för alla. Möjligheten att själv
hämta handlingar på vilken tid på dygnet som helst gör att medarbetare på byggenheten, växeln,
Tomelilla direkt avlastas till stor del.
Personalförsörjningen tillsammans med en god rättssäkerhet är två andra utmaningar. Dessa
utmaningar är inte direkt nya utan har funnits med ett antal år, men är lik väl fortfarande
utmaningar som kanske är ännu mer aktuella nu än tidigare. Begreppet Tech-xodus, det vill säga att
medarbetare fått smak på friheten att välja var de vill distansarbeta, borde vara aktuell även för
framtida medarbetare inom bygglovsverksamheten. Tomelilla har tydliga svårigheter att hitta
personal såväl medarbetare som chefer. Inom bygglovsenheten har vi märkt detta, främst vid
rekrytering av bygglovschef, men även vid rekrytering av bygglovshandläggare. Pendling, rykte,
lägre digitaliseringsgrad, få kollegor, utvecklingsmöjligheter, lönenivå etcetera är några av
förklaringarna till detta.
Sammantaget innebär de beskrivna utmaningarna ett behov att öka service för de personer och
företag som är förvaltningens kunder.
Följande nyckeltal kommer att användas. Något enstaka nyckeltal kan senare användas som
mätetal till målen.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beslut om tillsyn
Beslut om startbesked
Beslut om slutbesked
”Insiktsmätning” (handläggningstider)
Antalet inkommande ärenden,
Antalet delegeringsbeslut
Handläggningstider (dagar)
Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut om bygglov för nybyggnad av
en- och tvåbostadshus, antal dagar
Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullvärdig till beslut för bygglov
för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar
Sjukfrånvaro
Budgetavvikelse

Konsekvenser på kort och lång sikt
På kort sikt behövs ytterligare resurser för att säkerställa att digitaliseringen går framåt och att
verksamheten kan digitalisera bygglovsarkivet samt för att skapa en arbetsmiljö som är hållbar.
De personella investeringar som krävs kommer att leda till en bättre verksamhet direkt och på
lång sikt. En väl skött verksamhet leder också till att personalförsörjningen underlättas.
Kommunfullmäktige avsatte resurser under perioden 2017-2018 för att uppnå detta.
Förvaltningen kan dock tyvärr konstatera att det arbetet inte har varit av sådan kvalité att det är
godkänt utan det krävs ett omtag.
Mer resurser är inget självändamål, men om kommunen ska kunna leva upp till den
omvärldsanalys och vision som finns om platsen Tomelilla så krävs det att bygglovsprocessen
fungerar och att de sökande får sina lov prövade på ett snabbt och korrekt samt rättssäkert sätt.
Om detaljplanearbetet på kommunstyrelsen fortlöper i den takt som det är tänkt måste även
bygglovsprocessen fungera snabbt annars kommer kunden att bli missnöjd. Den förändring av
delegationsordningen är ett steg i rätt riktning, men fortfarande är antal bygglovshandläggare inte
i balans med takten.
Nämndens sätt att möta utmaningen
Förvaltningen ser inga möjligheter att omdisponera inom budgetramen mot bakgrund av den
mycket begränsande verksamhet som finns. De personella resurser som finns för närvarande är
tre heltidsarbetande bygglovshandläggare varav en är tillfälligt tjänstledig, en heltidsarbetande
assistent (tjänstledig till 40 procent), en heltidsarbetande bygglovsinspektör samt två
heltidsarbetande mätingenjörer.
Därutöver finns i nuläget en tillförordnad enhetschef på såväl fast basis som konsultbasis. Övriga
kostnadsposter i budgeten är fasta kostnader för programvara, leasingbil och dylikt.
Samhällsbyggnadschefen är ytterst ansvarig chef för verksamheten och har förutom ansvaret för
denna nämnd även ansvaret för samhällsbyggnadsnämnd och kultur-och fritidsnämnd.
Samhällsbyggnadschefen har det övergripande administrativa ansvaret för byggenheten.
Kostnaden för samhällsbyggnadschefen belastar samhällsbyggnadsnämnden fullt ut.
Taxor- och avgifter
Förvaltningen föreslår att det så kallade justeringsfaktorn N-talet höjs från 0,8 till 0,9 vid
beräkning av bygglovstaxan. Höjningen innebär att intäkterna beräknads då öka med 10
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procentenheter. Förvaltningen föreslår vidare att timtaxan för kart- och mätverksamheten som
inte höjdes inför 2022 höjs med 100 kr jämfört med 2021.
Vid beredningen av detta ärende har dock presidiet valt att inte gå på förvaltningens linje utan
anser att bygglovstaxan enbart ska indexuppräknas. Det innebär att permanenta utökningen av
årsarbetare istället kommer att finansieras via skattekollektivet om ramen utökas. Det samma
gäller den tillfälliga tillsynshandläggare som förhoppningsvis kan rekryteras under hösten 2022
och som kommer att arbeta enbart med att de gamla tillsynsärendena enligt tillsynsplanen.
Fullmäktige har inte hunnit besluta om den tillfälliga utökning av ramen för 2022 när detta
yttrande skrivs. Ökas inte ramen kommer att nämndens verksamhet att uppvisa ett negativt
resultat under 2023 på cirka 3,3 miljoner kronor inklusive en tjänst för tillsynshandläggare som
ska anställas för äldre tillsynsärenden.
Presidiet har i april 2022 gett förvaltningen i uppdrag att återkomma med ny taxemodell i enlighet
med SKR:s konstruktion av PBL-taxa inför budget 2024. Att övergå till en sådan modell är ett
tämligen omfattande arbete som kan påbörjas under hösten 2022. Den PBL-taxan skulle öka
transparensen för kunderna. Den modell som kommunen använder just nu är SKR:s modell för
2011, medan den nya modellen är 2014. Den nya modellen kommer att mer spegla de kostnader
och tid som är kopplat till handläggningen.
Eftersom det finns en koppling mellan plantaxa och bygglovstaxa så lämnar förvaltningen den
oförändrad förutom KPI-uppräkningen
Demografiska effekter på verksamheten
En del menar att det kommer en ny ”grön” våg efter pandemin då personer i större städer väljer
att flytta ut på landet. Om en sådan våg kommer så innebär det med stor sannolikhet
konsekvenser för nämnden och dess verksamhet. Även här är begreppet Tech-xodus adekvat då
erfarenheten i USA visar att människor flyttar från större städer till billigare områden med mer
livskvalitet samtidigt som dom behåller sina anställningar och distansarbetar. I dagsläget ser vi
dock inte några sådana trender i kommunen. Med nuvarande prisökningar och förlängda
leveranstider på byggmaterial finns det snarare en risk att antalet bygglov minskar under 2023 och
därmed också intäkterna.
Budgetyttrandets påverkan på barnperspektivet
Inga konsekvenser utifrån barnperspektivet.
Nämndens förslag till mål för 2023
Under samma målområden som 2022 har nämnden valt att omformulera sina mål till följande:
• Byggnadsnämnden ska genomföra minst en medborgardialog
• Bygglovsenheten ska bjuda in till minst en nätverksträff i Tomelilla kommun
• För att på fem års sikt nå mål om digitalt bygglovsarkiv ska nämnden under 2023 utarbeta
riktlinjer för införandet av det.
• Byggenheten ska minska nuvarande handläggningstider med minst en dag.
• Nämndens förslag till mål för att förstärka god ekonomisk hushållning är att alla
bygglovsärenden som överklagas ska hålla för överprövningar i högre beslutsinstanser.
Investeringsbudget
Förvaltningen föreslår inga investeringar för 2023.
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Kommunledningskontoret

Sammanställning taxor och avgifter - Byggnadsnämnden 2023

När inget annat anges sker uppräkning enligt KPI (1980=100) med oktoberindex 2019 som utgångspunkt. Uppräkning för
2021 fastställs utifrån KPI oktober 2020 vilket redovisas i december 2020.

Plan- och
bygglovstaxa
Bygglov mm

2020

2021

2022

Sveriges kommuner och landstings (SKR) plan- och Oförändrad Oförändrad
bygglovstaxa 2011
Justeringsfaktor N = 0,8
Taxan omfattar inte SKL:s lydelse om avgifter
enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.
SKL Tabell 8, 10 stycket ersätts med lydelsen:
Planavgift tas inte ut för tillbyggnad som
understiger 20 % av huvudbyggnadens bruttoarea.
Tabell 8 planfaktorer (PF) ändras till:
Områdesbestämmelser
Detaljplan inklusive
program
Fastighetsrättsliga
åtgärder i detaljplan

PF
Nybyggnad
25
50

PF
Tillbyggnad
15
25

30

20

PF
Ändring
15
25

Tabell med Planavgift för enbostadshus tas bort.
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2023
Oförändrad

Kommunledningskontoret
Tillägg tabell 14 Övriga åtgärder: ”Där prövning av
bygglov för solcellspaneler och solfångare på enoch tvåbostadshus erfordras ska taxan för
handläggning av ärendet vara 0 (noll) kronor.”

Timavgift kartoch
mätverksamhet

800 kr

900 kr
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Oförändrad 1000 kr

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
12 maj 2022

Öfn § 20

Dnr ÖFN 2022/17

Budgetremiss budget 2023 med plan för
2024-2025
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds
beslut

Överförmyndarnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till
remissyttrande, handlingsid: ÖFN 2022.229, med ändringen att nuvarande nämnd
inte kan anta mål för den nämnd som tillträder 2023 samt att Hörbys ansökan om att
få ingå i den gemensamma nämnden och gemensamma handläggarkontoret ska
införas i remissyttrandet. Kanslichef Johan Linander får i uppdrag att färdigställa
remissyttrandet i enlighet med beslutet.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen i Tomelilla kommun fastställde den 16 mars 2022, ks § 16/2022,
budgetförutsättningar för mål och budget 2023 med plan för 2024-2025 samt
remitterade förutsättningarna till nämnderna för yttrande om de utmaningar och
möjligheter som nämnderna ser inför kommande planperiod.
Nämnden ska svara på remissen senast den 31 maj och dessa yttranden kommer att
användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna och budget- och
investeringsberedningarna.
Ekonomiska konsekvenser
Se yttrandet i övrigt.
Barnperspektivet
Förvaltningen har i detta läge av budgetprocessen inte några särskilda aspekter på
frågan utifrån detta perspektiv.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har i detta läge av budgetprocessen inte några särskilda aspekter på
frågan utifrån detta perspektiv.

Justerandes sign
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Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
12 maj 2022

§ 20 forts.
Uppföljning
Efter kommunfullmäktige i Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Simrishamns kommuner har
antagit budget för 2023 vet nämnden vilka resurser som finns tillgängliga för nästa
års arbete. Då kan internbudget och mål för 2023 slutligt antas.

Förvaltningens förslag till beslut

Överförmyndarnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till
remissyttrande, handlingsid: ÖFN 2022.xxx.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse budgetremiss budget 2023, kanslichef Johan Linander, handlingsid:
Öfn 2022.188.
Budgetremiss budget 2023 med plan för 2024-2025, handlingsid: Öfn 2022.189.
Ks § 16/2022 Planeringsförutsättningar för mål och budget 2023 med plan för 20242025, handlingsid: Öfn 2022.177.
Planeringsförutsättningar 2023 -2025, handlingsid: Öfn 2022.178.
Budgetremiss budget 2023 med plan för 2024-2025, handlingsid: Öfn 2022.229.

Förslag till beslut under sammanträdet

Knut Sigander (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändringen att
nuvarande nämnd inte kan anta mål för den nämnd som tillträder 2023 samt att
Hörbys ansökan om att få ingå i den gemensamma nämnden och gemensamma
handläggarkontoret ska införas i remissyttrandet.

Beslutsgång

Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med Knut Siganders förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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REMISSYTTRANDE BUDGET 2023 MED PLAN 2024-2025
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
1.
NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE
Utöva tillsyn över samtliga förmyndare, gode män och förvaltare i Tomelilla, Ystad och Sjöbo.
Myndighetsutövning kopplad till tillsynsverksamheten. Från den 1 januari 2023 ingår även
Simrishamns kommun i nämndens och enhetens verksamhet. Detta innebär en utökning av
antalet ärenden med ca 50 procent.
2.

DRIFTBUDGET

2.1. Beskriv nämndens största och viktigaste utmaningar samt åtgärder
Enhetens totala budget utökas med ca 50 procent av Simrishamns inträde den 1 januari 2023,
men för Tomelilla kommun innebär det ingen utökning av denna anledning. Utöver chef
kommer enheten att innehålla 7,5 tjänster som handläggare och administratörer. Under 2022 har
en ny överförmyndarchef anställts med högre lön än den chef som fanns för enheten fram till
och med hösten 2020. De handläggare som följer med från Simrishamn har också ett högre
löneläge än motsvarande tjänst som redan finns på enheten.
Utökning av personer innebär att enheten måste byta lokaler senast under senhösten 2022.
Möjligtvis kommer en del flyttkostnader att löpa över till budgetår 2023.
Hörby kommun har meddelat att de har beslutat att kommunen önskar ingå i den gemensamma
nämnden och i det gemensamma handläggarkontoret från den 1 januari 2023. Deras
kommunfullmäktigebeslut kommer att expedieras den 31 maj och därefter kommer våra fyra
kommuner att besvara ansökan.
Ärendena tenderar att bli mer komplicerade och tidkrävande och som en följd kommer
kostnaden för arvoden till ställföreträdare att öka. Det är också en ständigt ökande utmaning att
kunna rekrytera tillräckligt antal nya ställföreträdare och framför allt är det svårt att rekrytera
ställföreträdare i de mer komplexa ärendena som är svåra att utöva av en lekman.
2.1.1. Konsekvenser på kort och lång sikt samt nämndens sätt att möta utmaningen
Nämnden måste redan nu anlita professionella och semiprofessionella ställföreträdare och ser
det som oundvikligt på längre sikt att kommunerna måste anställa ställföreträdare. Detta finns
redan i många andra kommuner. Nämnden kommer under hösten 2022 börja pröva frågan
om kommunerna ska anställa ställföreträdare genom en förvaltarenhet.
Ställföreträdarna kan inte vara anställda av överförmyndarenheten eftersom det är enheten
som ska utföra tillsyn över ställföreträdarna. En utökad budget för anställda ställföreträdare
ska alltså inte läggas på överförmyndarenhetens budget, men eftersom det sannolikt inte är
någon annan nämnd som lyfter behovet av denna budgetutökning så måste
överförmyndarnämnden göra det.
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Verksamheten behöver också fortsätta att utveckla ett digitalt stöd så att e-tjänster ska kunna
erbjudas både till sökanden och till ställföreträdare. Utvecklingskostnaderna är höga i
förhållande till enhetens storlek.
2.2. Demografiska effekter
En äldre befolkning ställer större krav på överförmyndarverksamheten. Precis som
kommunstyrelsens skriver så är det i grunden något bra att allt fler lever längre, men det bidrar till
betydande utmaningar för överförmyndarverksamheten.
2.3. Budgetens påverkan på barnperspektivet
En fungerande överförmyndarverksamhet är viktigt för barn som behöver hjälp av en
ställföreträdare.
3.
INVESTERINGSBUDGET
Verksamheten har normalt inga större investeringar. Beroende på var enheten ska flytta kan
investeringsbehov uppkomma. Utvecklingskostnaderna för bättre digitalt stöd för såväl
huvudmän som ställföreträdare har hittills tagits ur driftsbudgeten.
4.
AVGIFTER OCH TAXOR
Verksamheten har inga avgifter och taxor.
5.
NÄMNDENS MÅL
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd försvinner den 31 december 2022. Den 1 januari
2023 startar den nya Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd sitt arbete. Den nya nämnden, där
även förtroendevalda från Simrishamns kommun ingår, måste själva anta sina mål för 2023.
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 maj 2022

Sbn § 44

Dnr SBN 2022/43

Förslag till tomtpriser (momsbefriat) 2023
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till
tomtpriser (momsbefriat) 2023 i enlighet med förvaltningens förslag med
handlingsid: Sbn 2022.648, med tillägg att förvaltningen ska bilägga en
prisjämförelse i handlingarna till kommunfullmäktige.

Deltar inte i beslutet

Ida Bornlykke (S) och Inger Åbonde (S) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutar årligen om kommunens taxor och avgifter.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att:
•

För de taxor som kan indexregleras enligt konsumentprisindex (KPI) ska
detta göras enligt tidigare taxa för bostadstomter med en möjlighet att ta ut
en högre taxa genom anbud (mäklare)för de stycketomter som inte avropats
via tomtkön.

•

Taxan för verksamhetsmark justeras till 135 kronor/m2 plus index enligt
ovan.

•

Framtida indexuppräkning efter uppräkning om aktuellt skall sättas till
oktober 2022.

Förvaltningen har tagit del av taxorna i angränsande kommuner för bostäder och
verksamheter. Det finns ett betydande spann i kommunerna inte sällan beroende på
område och tid för exploatering. Varför det är svårt att göra en exakt jämförelse.
Förvaltningen har också nyligen värderat ett område med 17 bostadstomter med
hjälp av ett externt värderingsinstitut. Värderingen jämförde tomtförsäljning i
Tomelilla och angränsande kommuner.
Kostnaderna för att anlägga allmän platsmark har gått upp betydligt de senaste åren
vilket påverkar verksamhetsmark mer då antal tomter är färre då de oftast är större
men med samma behov av tillgänglighet och infrastruktur.

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 maj 2022

§ 44 forts.
Ekonomiska konsekvenser
Högre tomtpriser som fortfarande är rimliga borde ge ett bättre resultat och en bättre
balans i exploateringsprojekten.
Barnperspektivet
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för barnperspektivet.
Miljöperspektivet
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för barnperspektivet.
Uppföljning
Följa upp exploateringskalkylen på områdena årligen.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till
tomtpriser (momsbefriat) 2023 i enlighet med förvaltningens förslag med
handlingsid: Sbn 2022.648.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, enhetschef näringsliv och exploatering Henrik Lundblad,
handlingsid: Sbn 2022.694.
Förslag till tomtpriser (momsbefriat) 2023, handlingsid: Sbn 2022.648.

Förslag till beslut under sammanträdet

Sander Dijkstra (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägg att
förvaltningen ska bilägga en prisjämförelse i handlingarna till kommunfullmäktige.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att samhällsbyggnadsnämnden beslutar
enligt Sander Dijkstras (M) yrkande.
_________

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 maj 2022

§ 44 forts.
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Justerandes sign
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Beslutad av: Kommunfullmäktige
Datum: 2022-xx-xx
Beslutsparagraf: Kf § xx/2022
Börjar gälla: 2023-01-01
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig tjänsteperson: Enhetschef näringsliv
och exploatering
Följs upp: Årligen

REGELDOKUMENT

Diarienummer: Ks 2022/xx
Kommunal författningssamling
Nr E xx:xx

TAXOR

Tomtpriser
(momsbefriat)
2023
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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.
REGELEMENTEN RIKTLINJER RUTINER

Målinriktade dokument
Målinriktade dokument visar vad kommunen vill uppnå, strävar efter eller har som mål.
VISION PROGRAM OCH STRATEGIER PLANER HANDLINGSPLANER

2 (3)
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Tomtpriser (momsbefriat) 2023
Gäller för gamla bostadsområden samt strötomter för småhus
Småhus (1)

Hustyp

Grundavgift

Per m² tomtyta

Tomelilla och
Brösarps tätort

Gr 1

236 000 kr

+ 130 kr

Gr 2

106 000 kr

+ 59 kr

Övriga orter

Andel i marksamfällighet
Gr 1

89 000 kr

+ 59 kr

Gr 2

77 000 kr

+ 59 kr

+ 59 kr

Andel i mark+ 59 kr
samfällighet
Tryde/Tryde Eke har räknats i tomtprishänseende till tätorten Tomelilla (avgränsning
öster om riksväg 19)
Flerfamiljshus
Tomelilla tätort Andel i
marksamfällighet
Industrimark

Per m2 + indexuppräkning
Grundpris 472 000 kr samt 118 kr/m2/tomtyta
13589 kr/m2/tomtyta

(1) Vid köp av fastighet som är belägen inom verksamhetsområdet för
Va-kollektivet och som är exploaterad före 1 januari 1990 ska Vaanslutning ingå i fastighetspriset. Gr 1 = Villafastigheter
Gr 2 = Radhus, kedjehus
Tomtpriserna ovan regleras med index, KPI med oktober 202207 som
utgångsmånad. Grundavgift regleras till 1000-tal och m2 till heltal.
För nya bostadsområden upprättas en kalkyl för varje område. Kalkylen
ska omfatta exploateringskostnader och andra kostnader för kommunen.
De sammanlagda kostnaderna fördelas på områdets tomter efter
tomternas storlek och eller BTA (bruttototalarean). Priser på tomter som
inte säljs exploateringsåret räknas upp med index.

3 (3)
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 maj 2022

Sbn § 45

Dnr SBN 2022/66

Förslag till Va-taxa 2023
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa taxan för vatten
och avlopp för verksamhetsåret 2023 i enlighet med Österlen VA AB:s förslag med
handlingsid: Sbn 2022.649.

Reservationer/Deltar inte i beslutet

Ida Bornlykke (S) och Inger Åbonde (S) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning

Österlen VA AB föreslår att brukningsavgifterna inför 2023 höjs med 2,5 %.
Kostnaden i verksamheten beräknas öka i takt med att en nödvändig ökning av
investeringsbudgeten görs, och att allmänna kostnadsökningar sker på grund av
löneökningar och ökade kostnader för inköp av material samt tjänster. Den ökade
oron i omvärlden har lett till att kostnadsökningarna riskerar att stiga snabbare än vad
som tidigare beräknats.
Va-verksamheten påverkas indirekt av ökade råvarukostnader vilket branschens
leverantörer redan flaggat för. Stora satsningar behöver göras på säkerhetshöjande
åtgärder för att skydda verksamheten mot yttre påverkan och säkerställa en god
leveranskapacitet även i framtiden.
Föreslagen ökning av taxan innebär att kostnaden för ett medelhushåll (150 m3/år) i
Tomelilla kommun år 2023 ligger på 9 933 kronor/år. Den rörliga avgiften för vatten
och avlopp 39,59 kronor per förbrukad kubikmeter vatten (1000 liter).
Se bilaga: Överlämning av ärende Va-taxa, handlingsid: Sbn 2022.650.
Ekonomiska konsekvenser
Föreslagen höjning av brukningsavgiften är kopplad till ökade kostnader kring
produktionen.

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 maj 2022

§ 45 forts.
Barnperspektivet
Inga konsekvenser.
Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.
Uppföljning
Översyn av taxor och avgifter sker årligen.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa taxan för vatten
och avlopp för verksamhetsåret 2023 i enlighet med Österlen VA AB:s förslag med
handlingsid: Sbn 2022.649.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Sbn 2022.695.
Förslag till Va-taxa 2023, handlingsid: Sbn 2022.649.
Österlen VA AB - Förslag driftbudget 2023, handlingsid: Sbn 2022.626.
Österlen VA AB - Förslag investeringar 2023 med plan 2024-2026 detaljerad,
handlingsid: Sbn 2022.627.
Österlen VA AB - Förslag investeringar 2023 med plan 2024-2026 övergripande,
handlingsid: Sbn 2022.628.
Protokoll MBL-förhandling enligt § 11 - Österlen VA AB (2022-05-12), handlingsid:
Sbn 2022.663.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Justerandes sign
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VA-taxa 2023
för Tomelilla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Godkänd av kommunfullmäktige den dag månad år.
Samhällsbyggnadsnämnden i Tomelilla kommun är huvudman. Huvudman betyder att man äger
den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Avgifter enligt denna taxa ska betalas till
Tomelilla kommun, VA-enheten.
§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Tomelilla kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning ska fastighetsägare eller annan avgiftsskyldig inom verksamhetsområdet betala
avgifter enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är även den som enligt 2, 4 och 5 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412)
jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten gata (Dg) är även den som
ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i
lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
§2
Avgifterna består av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.
§3
Förklaring av de olika fastighetstyperna:

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som
uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för
vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor
Förvaltning
Butiker
Utställningslokaler
Hotell
Restauranger
Hantverk
Småindustri

Sjukvård
Stormarknader
Sporthallar
Utbildning

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan
jämställs med bostadsfastighet.

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu
bebyggts.

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I

bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet lägenhet inte är användbart,
räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en
lägenhet.
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Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som
allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar
sådan mark.
§4
4.1

Avgift tas ut för följande ändamål:

Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet

Ja

Nej

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark

Ja

Nej

4.2
Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df börjar gälla när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens
läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, börjar
avgiftsskyldighet gälla när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och
fastighetsägaren informerats om detta.
4.3 Avgiftsskyldighet för Dg börjar gälla när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit
utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
4.4 Avgiftsskyldighet för Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i
ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är
uppfyllda.
4.5

Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller när avgiftsskyldighet börjar gälla.
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt
§5
5.1 Anläggningsavgift för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska betalas enligt
följande:

a)

en avgift för framdragning av varje uppsättning
servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och
Df

Utan moms

Med moms

56 254 kr

70 318 kr

b)

en avgift för upprättande av varje uppsättning
förbindelsepunkter för V, S och Df,

42 548 kr

53 185 kr

c)

en avgift per lägenhet

27 520 kr

34 400 kr

d)*

en grundavgift för bortledande av Df, om
bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats.

9 892 kr

12 365 kr

* Avgift enligt 5.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt
5.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och
förbindelsepunkt inte lagts respektive upprättats.
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, ska avgifter enligt 5.1 a) delas
lika mellan fastigheterna.
5.3 Antalet lägenheter bestäms enligt beviljat bygglov, eller efter annan ritning eller uppmätning
som huvudmannen godkänner.
5.4 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, ska
avgifter betalas enligt 5.1 a) och b).
5.5 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på
fastighet ska avgift betalas enligt 5.1 c) för varje tillkommande lägenhet.
5.6 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för
Df upprättats, ska avgift betalas enligt 5.1 d).
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§6
6.1

Anläggningsavgift för annan fastighet ska betalas enligt följande:
Utan moms

Med moms

56 254 kr

70 318 kr

a)

en avgift för framdragning av varje uppsättning
servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och
Df

b)

en avgift för upprättande av varje uppsättning
förbindelsepunkter för V, S och Df

42 548 kr

53 185 kr

c)

en avgift per m2 tomtyta

13,27 kr

16,59 kr

d)*

en grundavgift för bortledande av Df, om
bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats.

9 892 kr

12 365 kr

* Avgift enligt 6.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a) och b). Om avgift enligt 6.1 d)
tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och
förbindelsepunkt inte lagts respektive upprättats.
Finns inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8.
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, ska avgifter enligt
6.1 a) delas lika mellan fastigheterna.
6.3 Tomtytan består av fastighetens area enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan
karta som huvudmannen godkänner.
6.4 Om godtagbar säkerhet ställs, kan huvudmannen ge anstånd med betalningen för
tomtyteavgift för den mark som till vidare inte används på fastigheten.
Anstånd ges för viss tid, högst 10 år. Om en fastighet ombildas under tiden anståndet gäller och
mark frångår fastigheten ska anståndet upphöra och resterande tomtyteavgift ska betalas. Obetalt
belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades
tills anståndet upphör, därefter betalas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska
avgifter betalas enligt 6.1 a) och b).
6.6

Ökas fastighets tomtyta, ska avgift betalas enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta.

6.7 Tillkommer bortledande av Df till allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df
har upprättats, ska avgift betalas enligt 6.1 d).
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§7
7.1

För obebyggd fastighet ska del av anläggningsavgift betalas, enligt följande:
Bostadsfastighet

Annan fastighet

Servisavgift

5.1 a)

100%

6.1 a)

100%

Avgift per uppsättning FP

5.1 b)

100%

6.1 b)

100%

Lägenhetsavgift

5.1 c)

0%

Tomtyteavgift
Grundavgift för Df, om
FP för Df inte upprättats

5.1 d)

100%

6.1c)

70%

6.1 d)

100%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
7.2

Bebyggs obebyggd fastighet ska resterande avgifter betalas enligt följande:
Bostadsfastighet

Annan fastighet

Tomtyta
Lägenhetsavgift

6.1.c)
5.1 c)

100%

30%

-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
§8
8.1 Finns inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska avgifterna reduceras
enligt följande:
Avgifter för framdragen servisledning
En ledning

80% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Två ledningar

90% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Tre ledningar

100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Övriga avgifter
V

S

Df

Dg

Avgift per uppsättning FP

5.1 b)

30%

60%

10%

-

Lägenhetsavgift

5.1 c)

30%

60%

-

10%

Grundavgift Df utan FP

5.1 d)

-

-

100%

-

Avgift per uppsättning FP

6.1 b)

30%

60%

10%

-

Tomtyteavgift

6.1 c)

30%

60%

-

10%

Grundavgift Df utan FP

6.1 d)

-

-

100%

-

För Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 d) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) respektive 6.1 d).
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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8.2 Börjar avgiftsskyldighet gälla för ändamål, där avgiftsskyldighet inte tidigare funnits, ska
avgifter betalas enligt 8.1.
8.3 Fastighetsägare som begär att en servisledning upprättas senare än övriga servisledningar
ska betala avgift enligt 8.1 samt en etableringsavgift på 50% av avgiften enligt 5.1 a) eller 6.1 a).
§9
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala
anläggningsavgift enligt följande:
Utan moms

Med moms

en avgift per m2 allmän platsmark för ordnande av
dagvattenbortledning från hårdgjord yta

10,32 kr/m2

12,90 kr/m2

en avgift per m2 allmän platsmark för ordnande av
dagvattenbortledning från grönytor

1,03 kr/m2

1,29 kr/m2

§ 10
Avgifter enligt §§ 5–6 är baserade på indextalet juli 2018 i konsumentprisindex, KPI. När detta
index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en
gång årligen.
§ 11
Om kostnaden för att förse någon eller några fastigheter med vatten och avlopp avviker avsevärt
från fastigheterna i verksamhetsområdet i övrigt, ska avgifter betalas enligt särskilt antagen
särtaxa, enligt lagen om allmänna vattentjänster.
Är det inte rimligt att beräkna avgift enligt §§ 5–8 för någon fastighet får huvudmannen i stället
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 12
12.1 Avgift ska betalas inom tid som anger i räkning, därefter betalas dröjsmålsränta enligt 6 § i
räntelagen.
12.3
Om anläggningsavgiften är tyngande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra
omständigheter så kan fastighetsägaren begära att avgiften delas upp på årliga inbetalningar under
viss tid, som längst tio år, enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänsten. Fastighetsägaren ska
kunna säkerställa en godtagbar säkerhet. Från och med första betalningen ska ränta på det
obetalda belopp betalas enligt 5 § räntelagen, på den del av beloppet som skulle varit betalt
betalas ränta enligt 6 § i räntelagen.
12.4 Om bygglov meddelats för ändrat förhållande eller när det ändrade förhållandet inte kräver
bygglov, exempelvis vid ökning av tomtyta, finns avgiftsskyldighet enligt 5.5, 6.6 eller 7.2.
Fastighetsägaren ska omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet börjat
gälla. Försummar fastighetsägaren anmälningsplikten, ska dröjsmålsränta betalas enligt 12.2 ut för
tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet började gälla och fram tills
tilläggsavgiften betalas.
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§ 13
13.1 Om huvudmannen, efter fastighetsägaren begäran, godkänner att ledningarna läggs på
annat sätt eller med andra installationer än vad huvudmannen bedömt nödvändiga, ska
fastighetsägaren betala kostnaderna för detta.
13.2 Om huvudmannen, efter fastighetsägaren begäran, godkänner att ny servisledning läggs
istället för den befintliga, ska fastighetsägaren betala kostnaderna för dels den nya
servisledningens allmänna del med avdrag som är rimligt med hänsyn till den gamla
servisledningens ålder och skick, dels för att ta bort den gamla servisledningens allmänna del.
13.3 Anser huvudmannen att det är nödvändigt att lägga ny servisledning i stället för och med
annat läge än befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med ett rimligt avdrag med
hänsyn till den gamla servisledningens ålder och skick.
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Brukningsavgifter (§§ 14–22)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§ 14
14.1 Brukningsavgift för bebyggd fastighet ska betalas per fastighet enligt följande:
a)

Utan moms

Med moms

2,5 m3/h i 1- och 2- bostadshus samt övriga
fastigheter med årsförbrukning < 300 m3

3 195 kr

3 994 kr

2,5 m3/h i övriga fastigheter

7 932 kr

9 916 kr

6,0 m3/h (DN25)

19 006 kr

23 757 kr

10 m3/h (DN40)

31 649 kr

39 561 kr

15 m3/h (DN50)

47 486 kr

59 358 kr

25 m3/h (DN65)

79 107 kr

98 884 kr

40 m3/h (DN80)

126 568 kr

158 210 kr

60 m3/h (DN100)

189 892 kr

237 364 kr

31,67 kr

39,59 kr

19,00 kr

23,75 kr

12,67 kr

15,84 kr

0 kr

0 kr

b)

Fast avgift per år och mätare

Rörlig avgift per m3 levererat

vatten & avlopp
avlopp
vatten
c)

Dagvattenavgift

per år och varje påbörjat 100-tal m2 tomtyta
Brukningsavgift ska inte betalas för obebyggd fastighet.

14.2 Finns inte avgiftsskyldighet för samtliga ändamål i 4.1 reduceras avgifterna enligt följande:
V

S

Df

Dg

Fast avgift

14.1 a

40 %

60 %

-

-

Avgift per m3

14.1 b

40 %

60 %

-

-

Avgift efter tomtyta

14.1 c

0%

0%

100 %

-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har
huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte ska
bestämmas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en uppskattad förbrukning om 200
m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 100 m3/lägenhet och år för fritidsbostad. Den
fasta avgiften enligt 14.1 a) tas ut för fastigheter med en eller två lägenheter.
14.4 För byggvatten ska brukningsavgift betalas enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, antas den
förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet. Avgiften för påsläpp av vatten enligt §
16.1 tillkommer.
14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska en årlig avgift betalas
motsvarande 50 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Parallellkopplade vattenmätare räknas som
ett mätställe.
14.6 Om fastighetsägare eller huvudman misstänker att om att mätaren inte visar rätt, ska
huvudmannen undersöka mätaren. Undersökningen följer SWEDACs föreskrifter om vattenoch värmemätare, STAFS 2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, får huvudmannen
uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- och
Miljödomstolen.
14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren godkänns, ska
fastighetsägaren betala undersökningen enligt § 16.
14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning
(kylvatten o d), ska betalas avgift med 10 % av avgiften enligt 14.1 b).
§ 15
I de fall avloppsnätet tillförs större mängd spillvatten än levererad vattenmängd eller avleds inte
hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska avgift för spillvatten betalas för den
mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden bestäms genom mätning av vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som
huvudmannen och fastighetsägaren kommer överens om. Mätningen betalas av fastighetsägaren.
Om en fastighet använder annat dricksvatten än huvudmannens och släpper ut förbrukat vatten
till huvudmannens spillvattenanläggning, ska mätning göras på fastighetens dricksvattenanläggning. Utformning av mätplats samt villkor enligt ABVA.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är stor.
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§ 16
16.1 Har fastighetsägaren begärt att huvudmannen ska vidta åtgärd eller om huvudmannen
stängt av eller reducerat vattentillförseln på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet
utgår avgifter med:
Utan moms

Med moms

Nedtagning av vattenmätare

819 kr

1 024 kr

Uppsättning av vattenmätare

819 kr

1 024 kr

Avstängning av vatten

819 kr

1 024 kr

Påsläpp av vatten

819 kr

1 024 kr

Uppsättning och nedtagning av
strypbricka i vattenmätare

1 013 kr

1 266 kr

Undersökning av vattenmätare

1 484 kr

1 855 kr

Tömning av vattenmätarbrunn

515 kr

644 kr

Besök i onödan

1 013 kr

1 266 kr

Avläsning på grund av utebliven självavläsning
trots påminnelse

1 013 kr

1 266 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett
tillägg om 100 % av ovan angivna belopp.
16.2
Fastighetsägare, som avleder spillvatten med föroreningshalter som överstiger de som finns i
normalt hushållsspillvatten eller som avleder mer svårbehandlade föroreningar, ska utöver fast
och volymberoende avgift betala en särskild reningsavgift. Denna avgift ska täcka de extra
kostnader som behandling och hantering som sådant spillvatten medför. Om avloppsvattnets
innehåll avsevärt avviker från normalt hushållsvatten eller att va-förhållandena i övrigt avsevärt
avviker, görs ett industriavtal. I industriavtalen ligger föroreningsgraden till grund för debitering.
Överhaltsavgift betalas enligt följande:
Normalhalt

Överhaltsavgift
utan moms

SS, suspenderad substans

260 g/m3

4,05 kr/kg

BOD7, biokemisk syreförbrukning

300 g/m3

5,07 kr/kg

Ptot, totalfosfor

14 g/m3

40,53 kr/kg

Ntot, totalkväve

40 g/m3

76,00 kr/kg
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16.3 Avgifter för mottagning av slam utgår med:
Utan moms

Med moms

Icke avvattnat slam

130 kr/m3

163 kr/m3

Komprimerat slam

177 kr/m3

221 kr/m3

16.4
Om dagvatten tillförs spillvattennätet 6 månader efter skriftlig begäran om omkoppling utgår
följande avgifter:
Ansluten hårdgjord yta m2

Utan moms

Med moms

0 -1 000 m2

7 855 kr

9 819 kr

1 001 – 2 000 m2

10 660 kr

13 325 kr

2 001 – 4 000 m2

21 228 kr

26 535 kr

4 001 -

26 652 kr

33 315 kr

§ 17
Om kostnaden för att förse någon eller några fastigheter med vatten och avlopp avviker avsevärt
från fastigheterna i verksamhetsområdet i övrigt, ska avgifter betalas enligt särskilt antagen
särtaxa, enligt lagen om allmänna vattentjänster.
Är det inte rimligt att beräkna avgift enligt §§ 14–16 för någon fastighet, får huvudmannen i
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 18
Avgift enligt 14.1 a) och c) debiteras i efterskott per månad, varannan månad, kvartal, tertial eller
halvårsvis enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott enligt
mätning av förbrukad vattenmängd eller på annan grund som anges i §§ 14 och 15.
Betalas inte räkningen i tid ska dröjsmålsränta betalas enligt 12.2. Huvudmannen får debitera
uppskattade förbrukning om inte mätaravläsning skett inför varje debitering. Avläsning och
debitering kan även ske på fastighetsägaren begäran i samband med ägarbyte.
§ 19
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska göra en åtgärd för att underlätta eller möjliggöra
användandet av anläggningen eller har fastighetsägaren av andra själ begärt en särskild åtgärd, får
huvudmannen komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens
storlek.
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§ 20
Avgifter enligt § 14 är baserade på indextalet juli (2021) i konsumentprisindex, KPI. När detta
index ändras får huvudmannen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång
årligen.

Taxans införande
§ 21
Denna taxa gäller från och med 2023-01-01. Brukningsavgifter, enligt 14.1, 14.4 och 14.8 samt
§15, mätning hos fastighetsägare, gäller för den mängd vatten som levereras och den mängd
spillvatten som släpps ut från och med taxans införande.
***
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen gällande användning och tolkning av
denna taxa prövas av Mark- och Miljödomstolen enligt § 53 lagen om allmänna vattentjänster.
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 maj 2022

Sbn § 46

Dnr SBN 2022/43

Remissyttrande mål och budget 2023
med plan för 2024–2025
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar besvara kommunstyrelsens budgetremiss,
inklusive investeringsbehov med driftkostnadskonsekvenser för perioden 2023–2025,
i enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid: Sbn 2022.653.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar översända förslag till investeringar till
kommunstyrelsen, handlingsid: Sbn 2022.651.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta taxor och
avgifter 2023 i enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid: Sbn 2022.652.

Deltar inte i beslutet

Ida Bornlykke (S) och Inger Åbonde (S) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars 2022 (Ks § 16/2022) fastställa
planeringsförutsättningarna för mål och budget 2023 med plan för 2024–2025 samt
remittera förutsättningarna till nämnderna för yttrande.
Nämnderna ska i sina remissyttranden ange sitt prioriterade investeringsbehov med
driftkostnadskonsekvenser för perioden 2023–2025.
Nämnderna ska lämna sina remissyttranden senast den 31 maj 2022. Dessa yttranden
kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna och budget- och
investeringsberedningarna.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser i detta läge av processen.
Barnperspektivet
Nämndens förslag till mål har med barnperspektivet. Det finns även ett antal förslag i
investeringsdelen som kan påverka barn och ungdomar positivt.

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 maj 2022

§ 46 forts.
Miljöperspektivet
Inga konsekvenser utifrån miljöperspektivet.
Uppföljning
När budgeten fastställts kommer uppföljning ske enligt kommunens gällande rutiner
för ekonomisk uppföljning. Måluppföljning sker samtidigt. Taxor och avgifter
revideras årligen och någon formell uppföljning av dessa sker inte när dom väl
fastställts av kommunfullmäktige.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar besvara kommunstyrelsens budgetremiss,
inklusive investeringsbehov med driftkostnadskonsekvenser för perioden 2023–2025,
i enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid: Sbn 2022.653.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar översända förslag till investeringar till
kommunstyrelsen, handlingsid: Sbn 2022.651.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta taxor och
avgifter 2023 i enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid: Sbn 2022.652.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn
2022.696.
Remissyttrande mål och budget 2023 med plan för 2024–2025 samhällsbyggnadsnämnden, handlingsid: Sbn 2022.653.
Förslag till taxor och avgifter 2023, handlingsid: Sbn 2022.652.
Förslag till investeringar 2023 med plan för 2024-2025, handlingsid: Sbn 2022.651.
Ks § 16/2022 Planeringsförutsättningar för mål och budget 2023 med plan för 20242025, handlingsid: Sbn 2022.449.
Planeringsförutsättningar 2023 – 2025, handlingsid: Sbn 2022.591.
Protokoll MBL-förhandling enligt § 11 - Samhällsbyggnadsnämnden (2022-05-12),
handlingsid: Sbn 2022.664.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Justerandes sign
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Förvaltningens yttrande
Nämndens ansvarsområde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Upprättande a v myndighetshantering av planer (övergår till KS 2023)
Upprättande av kartor (övergår till KS 2023)
Naturvård (delas av KS och SBN)
Exploatering och tomtförsäljning (övergår till KS 2023)
Förvaltning av kommunala fastigheter och anläggningar
Måltidsverkstan, består av elva kök som lagar mat till kommunens verksamheter
Logistikcenter för samordnad varudistribution för Ystad, Simrishamn och Tomelilla
Lös egendom i kommunens ägo, som inte ansvaras för av annan nämnd
Kommunens gator, trafikanläggningar, planteringar, lekplatser och andra allmänna platser
Kommunens vatten- och avloppsanläggningar
Offentlig renhållning och belysning
Frågor som rör internetuppkoppling och annan kommunikationsinfrastruktur (övergår till KS
2023)
Kommunens intressen i vattenråd och dikningsföretag
Tillgänglighetsfrågor
Miljöfrågor
Bostadsanpassningsbidrag

Nämndens största och viktigaste utmaningar enligt nulägeskartan och nyckeltal
En av de viktigaste utmaningar som verksamheten har är att bidra till att minska otryggheten i
kommunen. Där har samhällsbyggnadsverksamheten en stor roll att fylla i samhällsplaneringen,
men också i driften av det offentliga rummet. Det finns olika platser i kommunen där
otryggheten är större än på andra platser. Fokus och samarbete mellan olika verksamheter i
kommunen, men också samtal och dialog med medborgarna och kommunikation är viktiga
faktorer för att arbeta med utmaningen. Tidigare år har fokus varit på Tomelilla tätort, men det är
lika viktigt att fokusera på hela kommunen när det gäller trygghet. Nedskräpning är en del i
otryggheten och där har verksamheten ett ansvar tillsammans med andra fastighetsägare.
Belysning är en annan faktor som kan öka eller minska otryggheten.
Samhällsbyggnadsverksamheten ska arbeta aktivt med att minska klimatpåverkan genom att välja
livsmedel med låg klimatpåverkan, men också med dagvattenpolicy/plan som effekt av ändrade
klimatförhållanden. Likaså är det med invasiva arter där kommunen som fastighetsägare har ett
ansvar att bekämpa dem.
Stor del av dygnet används inte de kommunala lokalerna. Efter kontorstid borde det möjliggöras
att allmänhet eller föreningar att kunna boka våra lokaler. Detta borde öka intresset för
kommunen som aktör, men också att möjliggöra det som föreningar efterfrågar normalt sett mest
– nämligen tillgång till lokaler. En sådan lokal som borde lämpa sig för detta är ändamål är
”Ägget är löst”.
Medborgarundersökningen visar att Tomelilla kommun får lägre betyg än andra kommuner inom
följande områden inom nämndens verksamhetsområde:
• Utbud av gång- och cykelbanor
• Belysta motionsspår
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•
•

Skötsel på allmänna platser
Fler lekplatser och parklekar, utegym

En del av detta kan verka märkligt. Kommunen bygger cykelbanor, utegym och lekplatser varje
år, men trots detta så blir medborgaren inte nöjd. Förvaltningen har ingen förklaring till detta
utan kan bara konstatera att förvaltningen kanske ska kommunicera än tydligare om detta.
Kommunens tjänstebilar är främst gasbilar eller dieselbilar. Det är dock tydligt att det finns andra
tjänstebilar och kommande framtida tjänstebilar som kommer att vara eldrivna. Förvaltningen
anser därför att en utmaning är att påbörja arbetet att ta fram en standard för laddstolpar för
tjänstebilar som ska laddas vid kommunala fastigheter. Beroende på typ av laddare, antalet osv
har det påverkan på fastighetens el kapacitet. Detta handlar således inte om publika laddstolpar
eller laddstolpar för kommunala tjänstemäns egna elbilar eller förmånsbilar, utan omfattar enbart
de tjänstebilar som krävs i tjänsten tex för vård- och omsorgspersonal. Förvaltningen är
övertygad om att plansidan kan hänvisa mark för publika laddstolpar kommer marknaden att ta
ansvaret för publika laddstolpar. I andra kommuner finns det publika laddstolpar, men där är det
antingen det kommunala energibolaget eller det kommunala parkeringsbolaget som hanterar detta
som en del i deras kommersiella utbud till kunder. I kommunen är det Österlenhem som börjar
erbjuda sina kunder möjlighet till laddning.
Elfordon påverkar trafiksäkerheten. Fordonen är tämligen tysta och hörs därmed mindre när de
rör sig i samhällena. Elfordon är också normalt sett tyngre än fossila fordon.
Utifrån livskvalitetsprogrammet och den antagna visionen är det viktigt att
samhällsbyggnadsverksamheten arbetar för att bibehålla och öka kommunens rykte som
etableringsort för såväl medborgare som företag.
Det ska vara enkelt att inkomma med synpunkter eller felanmälningar. Därför måste vi fortsätta
att ha en bra dialog med övriga verksamheter för att utveckla de digitala felanmälningssystemen,
men också att fånga och analysera de anmälningar som kommer in.
Kommunen är som markägare med i ett antal dikningsföretag och är också med i Vattenrådet
som markägare. En utmaning som markägare i dessa två olika aktörer är dels de ibland snabba
beslut som måste tas vid olika händelser, men även medlemsavgiften i dikningsföretagen. När det
gäller Vattenrådet så finns det en otydlighet vilka konsekvenser som det har för kommunen som
markägare. Det finns även här snabba åtgärder som kräver att markägaren som kräver
ekonomiska medel.
Slutligen prisökningar. För närvarande har Sverige sett prisökningar på energi, bränsle, livsmedel,
byggnadsmaterial etc. Dessa påverkar driftbudgeten för nämnden. Den ramjustering som görs
motsvarar inte de kostnadsökningar som vi redan nu ser och förvaltningen har svårt att se att det
kommer att lägre priser under 2023.
Följande nyckeltal kommer att användas. Något enstaka nyckeltal kan senare användas som
mätetal till målen.
•
•
•
•

CO2 - ekvivalent inom livsmedel (per kilo livsmedel)
Ökad produktion med förnybar el (antal kWh)
Trygghetsmätning (tätorten Tomelilla)
Nya gång/cykelvägar (antal löpmeter)
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•
•
•
•
•
•

Andel närproducerad mat (livsmedel)
Sjukfrånvaro
Nöjdhetsmätning inom måltidsverkstan (vart annat år)
Antalet döda eller svårt skadade i trafiken på det kommunala vägnätet
Antalet oskyddade trafikanter som skadas på det kommunala vägnätet
Nyinflyttande invånare

Konsekvenser på kort och lång sikt
Det förslag som kommunstyrelsen har lämnat innebär enbart uppräkningar för nämnden.
Förvaltningen anser att utmaningarna till viss del är beroende av investeringar i det offentliga
rummet och det finns andra som är kopplade till drift. Exempelvis är bekämpning av invasiva
arter en kostsam verksamhet.
Samhällsbyggnadsverksamheten har behov av en funktion som arbetar och spanar efter
strategiska lösningar. I innevarande budget finns en sådan satsning, men det är tveksamt om den
tjänsten kan komma att tillsättas då det uppstått en situation där det krävs att en konsult tas in för
att slutföra ett uppdrag åt länsstyrelsen och då krävs en omprioritering av resurser för att nå en
budget i balans för 2022.
Ett orosmoment som finns under 2022, men som också finns inför 2023 är vilka
kostnadsökningar som kommer på såväl energi, bränsle, livsmedel som byggnadsmaterial. Det är
prisökningar som är betydligt högre än den uppräkning som ramen har räknats upp med.
Livsmedelspriserna kommer även behöva slå igenom på vilket pris som skolan betalar till
nämnden och likaså maten inom äldreomsorgen.
På lång sikt bör kommunen överväga hur mycket resurser som ska satsas på
samhällsbyggnadsverksamheten. Detta är en verksamhet som är ett skyltfönster till såväl våra
kommuninvånare som besökare.
Nämndens sätt att möta utmaningen
Förvaltningen är positiv till möjligheterna att möta utmaningarna och förvaltningen bör kunna
hantera en del av utmaningarna.
Taxor- och avgifter
Förvaltningen föreslår att taxor och avgifter räknas upp enligt bifogad bilaga.
Budgetyttrandets påverkan på barnperspektivet
Nämndens förslag till mål har med barnperspektivet. Det finns även ett antal förslag i
investeringsdelen som kan påverka barn och ungdomar positivt.
Nämndens förslag till mål för 2023
Nämnden har valt att formulera sina mål enligt nedan:
• Minska vår klimatpåverkan
• Skapa tryggare utemiljö i Tomelilla
Nämndens förslag till mål för att förstärka god ekonomisk hushållning
Målet är att vara en attraktiv arbetsgivare.
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Målet kommer att kunna mätas genom till exempel personalomsättning eller hur många personer
som söker utannonserade tjänster.
Investeringsbudget
Förvaltningen redovisar i bilaga 4 de investeringar som är aktuella. Bilagan visar att vårt förslag
till investeringar är:
För 2023 – 66 700 tkr
För 2024 – 47 350 tkr
För 2025 – 41 900 tkr
Utöver detta finns även Österlen VA:s föreslagna investeringar, se bilaga.
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Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanställning avgifter och taxor – Samhällsbyggnadsnämnden 2023
När inget annat anges sker uppräkning enligt KPI (1980=100) med oktoberindex 2019 som utgångspunkt. Uppräkning för
2023 fastställs utifrån KPI oktober 2022 vilket redovisas i december 2022.

Samhällsbyggnad
Upplåtelse av mark på offentlig plats
A Kommersiellt syfte
A1 Försäljning
* – Kiosk, servering, salustånd, disk, ställ,
fordon (ej dragfordon) och dylikt
Uppställningstid kl. 00-24
(byggnadslov erfordras)
* – Kiosk, servering, salustånd, disk, ställ,
fordon (ej dragfordon) och dylikt
Uppställningstid kl. 08-24
A2 Annat
* – Cirkus
Brandvakt vid cirkusföreställning

2020-2021

2022

Avgift

Minsta Avgift
avgift

9 kr/m2 per
påbörjad vecka

450 kr

8 kr/m2 per
påbörjad vecka

450 kr

Självkostnad
för städning
och
förbrukningsavgifter
Räddningstjänst
ens prislista
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9 kr/ m2
per
påbörjad
vecka
8 kr/m2 per
påbörjad
vecka
Oförändrad

2023

Minsta
avgift

Avgift

Minsta
avgift

462 kr

Uppräknas
enl KPI

Uppräknas
enl KPI

462 kr

Uppräknas
enl KPI

Uppräknas
enl KPI

Självkostna
d för
städning
och
förbruknin
gs-avgifter

Samhällsbyggnadsnämnden
*

– Reklamanordning (affischer, tavlor, skyltmonter
etc.)
* – Av kommunen, handels- eller köpmannaföreningar
anordnade tillfälliga arrangemang av
näringslivskaraktär, t ex långlördag, näringslivsdagarna
m fl.
B Övrigt syfte
* – Byggnadsställning, bodar, upplag, avfallscontainer
och dylikt

C Ideellt och politiskt syfte
* – Försäljning för skolresor, luciafirande, julmarknad,
teatermobilen, valmöten mm.

2020-2021

2022

2023

450 kr per ansökan

462 kr

Ingen avgift

Oförändrad

Uppräknas enl
KPI
Oförändrad

10 kr/m2 per
påbörjad vecka eller
grundavgift 20 000
kr plus 2 kr/m² per
påbörjad vecka.
Lägsta alternativ
tillämpas. Minsta
avgift 450 kr

10 kr/m2 per
Uppräknas enl
påbörjad vecka
KPI
eller grundavgift
20 611 kr plus 2
kr/m² per påbörjad
vecka. Lägsta
alternativ tillämpas.
Minsta avgift 462
kr

Ingen avgift

Oförändrad

Oförändrad

Anmärkning – beräkning av debiterbar yta
Fall 1: När upplåten plats avgränsas med staket eller dylikt och verksamheten sker innanför avgränsningen, är debiterbar yta samma som den
avgränsade ytan.

71

Samhällsbyggnadsnämnden
Fall 2: Vid kiosk, salustånd, disk, fordon, byggnadsställning, bodar, upplag, avfallscontainer och dylikt är debiterbar yta själva objektets yta +
1 meter runt om objektet.
Fall 3: Möbler: Fritt stående bord med upp till fyra stolar räknas som 7 m2. Bord med stolar invid husvägg räknas som 5 m2.
D Speciella avgifter
D 1 Trafikregleringar med åtföljande skyltning
*
Vid kommersiellt och övrigt syfte
– Utförs arbetet utan undantag av samhällsbyggnad (gata-park)
Vid ideellt syfte
– Utförs arbetet normalt av
samhällsbyggnad (gata-park)
– Får arbetet utföras av arrangören om
det finns av samhällsbyggnad godkänd
skyltningsplan och utsedd ansvarig för
skyltningen (underskrift av denne
erfordras)
D 2 Avstängning av gata
(tillåtes endast undantagsvis)
– Vid kommersiellt och övrigt syfte
– Vid särskilda ideella och
kommersiella arrangemang

Självkostnadspris

Självkostnadspris

Självkostnadspris

Ingen avgift

Ingen avgift

300 kr per påbörjad vecka

308 kr per
påbörjad vecka

Ingen avgift

Självkostnadspris

Uppräknas enl KPI
Oförändrad

Debiteringsprinciper
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Samhällsbyggnadsnämnden
Debiteringen grundas på de uppgifter som angivits i ansökan till polisen om nyttjande av offentlig plats.
Debitering och krav sker i enlighet med kommunens normala rutiner.
Uppdelning i delbetalningar av markhyreskostnaden tillåts ej. Återbetalning av avgift för tillståndstid som icke
utnyttjats sker ej.
Om inte tillståndsgivenverksamhet etableras på avsedd plats inom en månad efter tillståndets första
giltighetsdag förfaller tillståndet. Samtidigt justeras kommunens krav ned till minsta avgift.
Samhällsbyggnadsnämnden har möjlighet att justera ner avgifter enligt denna taxa när särskilda skäl
föreligger.

Nyckelskåp
A
B

Depositionsavgifter
(momsbefriat) för nyckeln är
Abonnemangsavgiften (exkl.
moms) är för varje påbörjad
månad:
1. för torghandlare(d.v.s.
torghandelstid gäller)
2. för gatukök och uteservering
(d.v.s. tider utöver
torghandelstid)
3. för arrangörer av
tillställningar med särskilt
tillstånd att använda torget

2020-2021

2022

2023

500 kr

500 kr

Oförändrad

75 kr/tillfälle

77 kr/tillfälle

Uppräknas enl KPI

300 kr/månad

308 kr/månad

Uppräknas enl KPI

225 kr/tillfälle

231 kr/tillfälle

Uppräknas enl KPI

Anm. I samband med Tomelilla marknad utgår ingen särskild avgift för nyttjande av nyckelskåp.
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Regler

För att få använda nyckelskåpen erfordras tillstånd och nyckel. Tillståndet erhålls genom att nyttjaren skriver under en blankett
där bl.a. dessa regler finns angivna. Nyckel erhålls mot lämnande av depositionsavgift. Tillstånd och nyckel lämnas av
samhällsbyggnad. När nyttjaren erhållit tillstånd och nyckel, har vederbörande påbörjat ett kraftabonnemang. Abonnemanget
upphör när nyckeln återlämnas. Vid upptäckt regelöverträdelse lämnas upplysning om dessa regler. Informationen skall
bekräftas av den som fått upplysningen, genom påskrift på regelblanketten, jämför ovan. Avgift enligt taxa debiteras. Vid
upprepad regelöverträdelse debiteras dubbla taxan per tillfälle.

Tomtpriser
(momsbefriat)

2020-2021

2022

2023

Gäller för gamla
bostadsområden
samt strötomter för
småhus

Småhus (1)

Hustyp

Grundavgift
(+ index
1,13)

Per m2
tomtyta
(+ index
1,13)

Grundavgift
(+ index,
KPI okt 2022,
fastställs dec
2022)

Tomelilla och
Brösarps tätort

Gr 1

200 000 kr
(226 000 kr)
90 000 kr

+ 70 kr
(79 kr)
+ 50 kr

236 000 kr

Gr 2

Per m2
tomtyta
(+ index,
KPI okt
2021,
fastställs
dec 2021)
+130
+ 59 kr
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Grundavgift
(+ index,
KPI okt
2022,
fastställs
dec 2022)

Per m2 tomtyta
(+ index, KPI okt
2022, fastställs dec
2022)

Uppräknas
enl KPI

Uppräknas enl KPI

Samhällsbyggnadsnämnden
(102 000 kr)

(57 kr)
106 000 kr
Andel i mark+ 50 kr
+ 59 kr
samfällighet
(57 kr)
Övriga orter
Gr 1
75 000 kr
+ 50 kr
89 000 kr
+ 59 kr
(85 000 kr)
(57 kr)
Gr 2
65 000 kr
+ 50 kr
77 000 kr
+ 59 kr
(73 000 kr)
(57 kr)
Andel i mark+ 50 kr
+ 59 kr
samfällighet
(57 kr)
Tryde/Tryde Eke har räknats i tomtprishänseende till tätorten Tomelilla (avgränsning öster om
riksväg 19).
Flerfamiljshus
Per m2 +
Per m2 + indexuppräkning
indexuppräkning 1,13
Tomelilla tätort
Andel i
Grundpris 400 000 kr
Grundpris 472 000 kr samt
marksamfällighet (452 000 kr) samt
118 kr/m2/tomtyta
2
100 kr/m /tomtyta (113
kr)
Industrimark
75 kr/m2/tomtyta
89 kr/m2/tomtyta

Uppräknas
enl KPI

Uppräknas enl KPI

Uppräknas
enl KPI

Uppräknas enl KPI

Uppräknas
enl KPI

Uppräknas enl KPI

(1) Vid köp av fastighet som är belägen inom verksamhetsområdet för VA-kollektivet och som är exploaterad före 1 januari
1990 ska VA-anslutning ingå i fastighetspriset.
Gr 1 = Villafastigheter
Gr 2 = Radhus, kedjehus
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Samhällsbyggnadsnämnden
För nya bostadsområden upprättas en kalkyl för varje område. Kalkylen ska omfatta exploateringskostnader och andra
kostnader för kommunen. De sammanlagda kostnaderna fördelas på områdets tomter efter tomternas storlek. Priser på tomter
som inte säljs exploateringsåret räknas upp med index.
(Index följer KPI med oktober 2007 som utgångsmånad, under 2020 är index 1,13. Index för 2021 fastställs utifrån KPI
oktober 2020 vilket fastställs i december 2020.)

Felparkeringsavgift
Parkeringsförseelse
Stoppförbud enligt lokala
trafikföreskrifter
Handikapplats
Busshållplats/kollektivkörfält
Vägkorsning
Övergångsställe
Mot färdriktning
Gång-/cykelbana
P-förbud enligt lokala trafikföreskrifter
Stått för länge
Stopp- och P-förbud i terräng
Fordonsflytt

2020-2021

2022

2023

600 kr

616 kr

Uppräknas enl KPI

1 000 kr
600 kr
600 kr
600 kr
600 kr
600 kr
300 kr
300 kr
300 kr

1028 kr
616 kr
616 kr
616 kr
616 kr
616 kr
308 kr
308 kr
308 kr

Uppräknas enl KPI
Uppräknas enl KPI
Uppräknas enl KPI
Uppräknas enl KPI
Uppräknas enl KPI
Uppräknas enl KPI
Uppräknas enl KPI
Uppräknas enl KPI
Uppräknas enl KPI
7200kr
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Bilaga 4
Fastighet
2023
Hyresobjekt

Investering

Brandstation/GK/Milj
Brandstation/GK/Milj
Brandstationen/GK/Milj
Brandstationen/GK/Milj
Västervången förskola
Drunkningslarm

Nya agg + styr och regler
Byta lysrörsarmaturer till LED- armaturer
Nytt tak lågdelen + kallförrådet+vagnhallen+taksäkerhet
Solceller tak
Invändigt ytskikt/ kök målning, väggar, golv, tak
Österlenbadet

Onslunda sporthall

Nytt tak plus solceller

Ny bil
Kommunhuset
Solhuset
Laddstolar Norrevång
Energieffektiviseringsåtgärder
Smedstorps badet
Ospecificerat/tillgängighet

utbyte av bef/gammal bil till EL-bil
Utbyte lås/passagesystem/larm/brandlarm
2
Låssystem/passersystem/utrymningslarm
Underförutsättning att det går att koppla in på bef anläggning
Ex utbyte belysning, pumpar, fläktar, styr/regler mm
1
Renovering inkl reningsanläggning
5
3

Kapitaltjänstkostnad
Prio

Kostnad

Summa:

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

371 400
113200
138200

32 100 000

3 226 800

4
1
3
2
2
3
3

000
000
000
500
000
000
000
500
750
250
600
000
500
000

198600
159000
638200
189000
173600
378800
35100
128200
112500
252800
338200

2024
Hyresobjekt

Investering

Ny bil
Brösarps skola
Brösarps skola
Brösarpsskola
Smedstorps skola
Smedstorps skola
Smedstorps skola
Smedstorps skola
Smedstorps skola
Smedstorps skola
Smedstorps skola
Onslunda skola
Energiefektiviseringsåtgärder
Ospecificerat/tillgängighet

Renovering kök och matsal
Byta lysrörsarmaturer till LED-armaturer
Ombygg ventilation klassrum utbyte TA/FA1
Takbyte skola och matsal samt tillägsisolering vind
Solceller på tak
Omfogning delar av tegelfasad
Byte fönsterpartier huvudbyggnad skoldel
Utbyte undercentral värmereglering, pumgrupp
Byte vent aggr TA/FA3, TA/FA1 vav reglering våningsplan
Byte entrépartier dörrar
Lekredskap/utemiljö/lekstuga
Ex utbyte belysning, pumpar, fläktar, styr/regler mm

Kapitaltjänstkostnad
Prio

Kostnad

Summa:

3
1
3
3
2
2
3

1
3

500
000
000
000
500
000
400
000
250
000
500
500
000
000

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

23 650 000

2025
Hyresobjekt

Investering

Kostnad

Byavångsskolan
Byavångsskolan
Byavångsskolan
Byavångsskolan
Kulturhuset
Brösarps brandstaion
Ny bil

Nytt ventilationsggregat TA/FA1 värmeåtervinning FF2
Ommålning blåskolan byte markiser
Byte tak, taksäkerhet Blå skolan tilläggsisolering
Målning plåttak Röda skolan gymnastikdel, tilläggsisolering
Solceller på taket
Utemiljö, asfalt, vattenavrinning
utbyte av bef/gammal bil till gas eller/el

Onslunda skola

Solceller på taket

Onslunda skola
Energieffektiviseringsåtgärder
Ospecificerat/tillgängighet

Utvändigt ytskikt tak, taksäkerhet, skärmtak

Summa:

1 500 000
1 400 000
4 500 000
600 000
1 000 000
200 000
500 000
2 500 000
4 000 000
1 000 000
3 000 000
20 200 000
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Kapitaltjänstkostnad
Prio

1
1
1
1
2
2
1

1
2
1
1
1
1
1

Gata- och park
2023
Investering/projekt
Asfalt och vägmarkering
Åtgärder trafiksäkerhet
Lekplatser Tomelilla
Odenplan
G/C -vägar
Gatubelysning till LED
Julbelysning

Nyplantering av träd byar+Tomelilla
Sopmaskin
Stänga av vägen gällande Scan-området
Gatuinvesteringar i samb. VA
Torget i en by
Utegym byarna
Asfalt parkeringsplats till TIF
Hundrastgård
Utegym, Kastanjeskolan

Kostnad
underhåll asfaltsprogramet
Uppföljning av trafiksäkerhetsuppdrag SBN 2019/101
enligt lekplatsrapporten
Trevligare miljö
enligt cykelledsplanen

Julbelysning till byarna
Träd för träd
behov av ny, ersättning
Ny detaljplan, vinna laga kraft

gatuinvesteringar i samband med sanering V/A ledningar
Försköning o grönare torg med ev utegym en by/år
Ärende utegym Onslunda SBN 2021/150

ksau 2 mars 2022 §49
Ärende hundrastgård Lunnarp SBN 2021/198
KF § 7, 14 feb 2022, öka folkhälsan

Byte av el-anläggning ej kommunala vägar Särskilja kommunens elanläggningar från luftledningar
Toalett till torget Tomelilla
Tillgänglighetsåtgärder/trygghetsåtgärder
Oförutsett

Förändrad drift

3 000
500
1 500
1 500
2 500

000
000
000
000
000

2 500
500
200
2 000
100
6 000
2 000
500
6 000
100
500

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

2 000 000
1
1
1
34

200
000
000
600

000
000
000
000

0
0
10 000
10 000
10 000
minskad kw
men inga kr
10 000
0
0
0
0
0
20 000
0
35 000
20 000
minskad kw
men inga kr
365 000
0
0

2024
Investering/projekt
Asfalt och vägmarkering
Åtgärder trafiksäkerhet
Utegym byarna
Dikningsföretag
G/C -vägar
Gatubelysning till LED
Torget i en by
Gatuinvesteringar i samb. VA
Hundrastgård
Byte av el-anläggning ej kommunala vägar
Grävmaskin
Oförutsett

Kostnad
underhåll asfaltsprogramet
Uppföljning av trafiksäkerhetsuppdrag SBN 2019/101
2 st utegym
kommunens andel i dikningsföretagen
enligt cykelledsplanen
Försköning o grönare torg med ev utegym
gatuinvesteringar isamband med sanering V/A ledningar
en/år
Särskilja kommunens elanläggningar från luftledningar
8 tons grävmaskin

3 000
500
1 000
100
2 500
2 500
2 000
6 000
100
2 000
3 000
1 000
23 700

Förändrad drift
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

2025
Investering/projekt
Asfalt och vägmarkering
Åtgärder trafiksäkerhet
Utegym byarna
Dikningsföretag
G/C -vägar
Gatubelysning till LED
Torget i en by
Hundrastgård
Gatuinvesteringar i samb. VA
Byte av el-anläggning ej kommunala vägar
Redskapsbärare
Oförutsett

Kostnad
underhåll asfaltsprogramet
Uppföljning av trafiksäkerhetsuppdrag SBN 2019/101
2 st utegym
kommunens andel i dikningsföretagen
enligt cykelledsplanen
Försköning o grönare torg med ev utegym

en/år
gatuinvesteringar isamband med sanering V/A ledningar
Särskilja kommunens elanläggningar från luftledningar
ersätter trädgårdstraktorn
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3 000
500
1 000
100
2 500
2 500
2 000
100
6 000
2 000
1 000
1 000
21 700

Förändrad drift
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 maj 2022

Kfn § 30

Dnr KFN 2022/19

Remissyttrande mål och budget 2023
med plan för 2024–2025
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar besvara kommunstyrelsens budgetremiss,
inklusive investeringsbehov med driftkostnadskonsekvenser för perioden 2023–2025,
i enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid: Kfn 2022.244.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta mål för 2023 i enlighet med förvaltningens
förslag i remissyttrandet.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta taxor och
avgifter för 2023 i enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid: Kfn 2022.243.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars 2022 (Ks § 16/2022) fastställa
planeringsförutsättningarna för mål- och budget 2023–2025 samt remittera
förutsättningarna till nämnderna för yttrande.
Nämnderna ska i sina remissyttranden ange sitt prioriterade investeringsbehov med
driftkostnadskonsekvenser för perioden 2023–2025.
Nämnderna ska lämna sina remissyttranden senast den 31 maj 2022. Dessa yttranden
kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna och budget- och
investeringsberedningarna.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser i detta läge av processen.
Barnperspektivet
En del av de utmaningar som beskrivs har direkt påverkan på barn och ungdomar.
Tidiga kulturupplevelser kommer att läggande grunden för kommande efterfrågan av
kultur senare i livet.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 maj 2022

§ 30 forts.
Miljöperspektivet
Inga konsekvenser utifrån miljöperspektivet
Uppföljning
När budgeten fastställts kommer uppföljning ske enligt kommunens gällande rutiner
för ekonomisk uppföljning. Måluppföljning sker samtidigt. Taxor och avgifter
revideras årligen och någon formell uppföljning av dessa sker inte när dom väl
fastställts av kommunfullmäktige.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar besvara kommunstyrelsens budgetremiss,
inklusive investeringsbehov med driftkostnadskonsekvenser för perioden 2023–2025,
i enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid: Kfn 2022.244.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta mål för 2023 i enlighet med förvaltningens
förslag i remissyttrandet.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta taxor och
avgifter för 2023 i enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid: Kfn 2022.243.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Kfn
2022.262.
Remissyttrande mål och budget 2023 med plan för 2024–2025, handlingsid: Kfn
2022.244.
Förslag till taxor och avgifter 2023, handlingsid: Kfn 2022.243.
Beslut - Ks § 16/2022 Planeringsförutsättningar för mål och budget 2023 med plan
för 2024-2025, handlingsid: Kfn 2022.148.
Planeringsförutsättningar 2023 – 2025, handlingsid: Kfn 2022.242.
_________

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 maj 2022

§ 30 forts.

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Justerandes sign
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Nämndens ansvarsområde
Enligt reglementet ska nämnden fullgöra kommunens uppgifter inom kultur, fritid samt
bibliotek och ansvarar för kommunens verksamheter inom dessa områden.
Nämnden ska mot bakgrund av ovanstående:
• Med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller kommunal kultur och
fritidsverksamhet, samt ta de initiativ och framlägga de förslag som nämnden
finner påkallade.
• Verka för bevarande av estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla eller i
samhällsbilden karaktäristiska byggnader, anläggningar och anordningar.
• Besluta om upplåtelse av kommunens anläggningar och lokaler för kulturbiblioteksoch fritidsverksamhet.
• Främja kultur- och idrottslivet i kommunen (bildnings- och studieverksamhet,
teater, musik, dans, konst, film, musei- och utställningsverksamhet, idrott m.m.).
• Främja föreningslivet och inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade anslag
fördela bidrag till föreningar, organisationer och enskilda.
Kultur- och fritidsnämnden ska också:
• Svara för information om sin verksamhet.
• Främja och stödja olika kulturyttringar i kommunen.
• Utveckla biblioteksverksamheten i kommunen.
• Bredda kulturutbudet för att därmed nå nya grupper.
• Tillse att kommuninvånarna erbjuds olika meningsfulla alternativ till
fritidsverksamhet; lek idrott, kultur med mera.
• Ansvara för att alla ges möjlighet till meningsfull idrottsutövning.
• Utveckla kommunens fritidsgård.
• Svara för och utveckla verksamheten på kommunens fritidsbad.
• Utveckla kommunens kulturskola.
• Anordna Tomelilla marknader.
• Besluta om och dela ut Tomelilla kommuns kulturpris och Tomelilla kommuns
Idrottspris och Tomelilla kommuns föreningsledarpris.
• Svara för ärenden enligt lotterilagen och lagen om anordnande av visst
automatspel.
• Svara för reformering och förenkling av regelbeståndet inom sitt
verksamhetsområde.
• Kultur som består av konsthall, barnkultur, jazzarkiv, kulturskola och allmän kultur.
• Huvudbibliotek och biblioteksfilialer i Smedstorp, Onslunda och Brösarp.
• Ansvara för handläggning av registrering av lotteritillstånd.
• Föreningsbidrag och stöd till kultur-, fritids-, pensionärs- och handikappföreningar.
• Fritidsgården Soffta vänder sig till ungdomar från mellanstadiet och till 18 år.
• Sommar- och höstmarknad i Tomelilla.
• Nationaldagsfirande.
• Ceremoni för nya medborgare.
Nämndens största och viktigaste utmaningar utifrån nulägeskartan och nyckeltal
Som förvaltningen framfört i tidigare budgetyttrande är en av de utmaningar som nämnden har
att ställa om verksamheten från en idag utbudsverksamhet där kommunens tjänster först och
främst produceras och erbjuds vad som passar utifrån kommunens perspektiv till en
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efterfrågeverksamhet där tjänsterna produceras när medborgarna vill att de ska produceras.
Exempelvis meröppna bibliotek gör att kommunens personella resurser inte behövs efter
ordinarie arbetstid utan under andra tidpunkter. Denna omställning ska ske genom fler
medborgardialoger och möten med de som nyttjar våra tjänster.
Bibliotek är på väg att transformeras från lärcentrum och mötesplats till ett centrum för digitala
kontakter. Det är en utveckling som Tomelilla måste överväga och utmaningen är hur ska en
sådan utveckling ske och vem ska finansiera en sådan utveckling. Kungliga biblioteket uttryckte
detta som att ”(B)iblioteken ger digitaliseringen ett mänskligt ansikte”. Det finns vanligtvis olika
mötesplatser i kommunerna: mötesplats för unga (fritidsgård); unga vuxna; mötesplats för äldre
etc. Förvaltningen är av den uppfattningen det finns en mötesplats för alla och det är biblioteken
där alla personer oavsett kön, sexuell läggning, ålder, religion eller funktionsvariation kan träffas
över gränser.
En annan viktig utmaning inom biblioteksområdet är att främja läsandet bland barn och
ungdomar. Barns läsvanor har ändrats från böcker/serietidningar till digitala medier. Oavsett
vilket media som används är det viktigt att läsandet uppmuntras och att källkritik
uppmärksammas. Här har biblioteken och skolan en viktig roll att fylla. Kommunen och
civilsamhället, men kanske också privata näringslivet, bör uppmuntra och stimulera läsandet och
främja exempelvis ”en läsandets dag” i kommunen precis som det finns barnens dag eller
liknande.
Nu är det inte enbart barn och ungdomar som bör främjas att läsa. Sveriges Radio har under april
2022 kunnat visa att män inte har läst lika mycket som kvinnor under pandemin. Män läser också
främst för att lära sig något, men det innebär inte nödvändigtvis att det är facklitteratur utan även
skönlitteratur kan ha en pedagogisk linje.
Pandemin gjorde att många personer sökte sig till litteraturen. En ny studie visar att läsandet har
klingat av i takt med att restriktioner tidvis försvunnit. Där finns en utmaning för nämnden att
hålla upp intresset för läsandet bland medborgarna.
Rekrytering av högkvalitativa konstnärer som ansöker samt är villiga att ställa ut är beroende av
att konsthallen kan erbjuda vedertagna ekonomiska ersättningsnivåer för utställningar och för
konstnärers medverkan. Under kommande år bör det eftersträvas att ersättningsnivåerna justeras
uppåt för att konsthallen inte ska halka efter i konkurrensen om konstnärerna och för att
bibehålla sitt goda rykte.
En utmaning som finns i verksamheten är verksamheten måste attrahera nya målgrupper, men
också att behålla barn och ungdomar. Inom kulturskolan måste fler barn och ungdomar
attraheras att vara kvar i verksamheten. Inom fritidsgårdsverksamheten måste genomströmningen
öka i stället för att barn hellre väljer fritidsgårdsverksamheten än föreningslivet. Båda dessa
verksamheter har en underrepresentation av barn och ungdomar med utländsk bakgrund eller
funktionsvariation. Fler flickor till fritidsgården och fler pojkar till kulturskolan. Konsthallen har
få besök av gymnasieungdomar.
Precis som i alla andra kommuner råder det brist på lokaler åt föreningslivet. Förvaltningen ser
därmed en möjlighet att bygga ytterligare våning på huvudbiblioteket för att därmed möjliggöra
det behovet. Det finns också en liknande diskussion inom samhällsbyggnadsnämnden, men där
diskussionen gäller utbud av kommunala fastigheter. Dessa fastigheter används normalt sätt
under kontorstid, men därefter står de tomma.
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Pandemin var en positiv utmaning. Som en effekt av pandemin fick delar av verksamheten
snabbt ställa om från traditionell utbildning inom kulturskolan eller biblioteken stängdes så
behovet av e-boken eller strömningsmedia ökade. Det är nu en utmaning att hålla kvar vid de
digitala tjänster som nyttjades under pandemin när nu pandemivågen klingat av. De digitala
tjänster som varit bra och som kan erbjudas till enskilda personer ska fortsätta.
Enligt SCB:s medborgarundersökning upplever våra invånare att främjandet av kulturlivet är
sämre än riket. Begreppet kulturlivet behöver inte nödvändigtvis omfatta kultur-och
fritidsnämndens verksamhet utan kan även inkludera matupplevelser, konserter etc. Oavsett vad
invånarna inbegriper i begreppet kultur har nämnden ett ansvar som uttrycks i denna fråga
genom exempelvis bidragsstöd.
Följande nyckeltal kommer att användas. Något enstaka nyckeltal kan senare användas som
mätetal till målen.
•
•
•
•
•
•
•
•

Antal aktiviteter på kulturskolan
Antal utlån e-böcker
Antal utlån av böcker
Barnbokslån i kommunala bibliotek
Antal besökare på bibliotek (kundnöjdhet)
Antal besökare på kulturhuset
Antal besök på Soffta
Bibliotekets öppethållande (inklusive meröppet) utöver 08–17 på vardagar, timmar/vecka

Konsekvenser på kort och lång sikt
Driftbudgeten är tämligen statisk. Det finns på såväl kort som lång sikt problem med att
upprätthålla en hög kvalitet på konsthallen om ersättningsnivåerna inte höjs. Likaså är det en hög
belastning på enhetschefen då såväl administrativa uppgifter som upprätthålla funktionen som
handläggare till stödsystemet eller hålla i kontakter med föreningarna som ha personalansvaret för
30 medarbetare. Därför bör en handläggare anställas för att avlasta enhetschefen med exempelvis
stödsystemet, men också att hålla kontakten med föreningarna mer än vad enhetschefen hinner
med för närvarande.
Förvaltningen anser att en del av utmaningarna är utmaningar som främst är ändringar av
processer och struktur som inte kräver några särskilda resurser. Behovet av en ytterligare våning
på biblioteket är en ekonomisk utmaning såväl investeringsmässigt som för driftbudgeten.
Nämndens sätt att möta utmaningen
Förvaltningen är positiv till möjligheterna att möta utmaningarna och förvaltningen kan hantera
utmaningarna. Förvaltningen är också övertygad att det till viss del kan ske genom omfördelning i
kommande internbudget för att möta utmaningarna och de mål som är framtagna.
Taxor och avgifter
Förvaltningen föreslår att taxor och avgifter räknas upp med KPI på samma sätt som 2022 eller
är oförändrade, vilket framgår av bilagan. Förvaltningen har dock några förslag till tillägg i taxor
och avgifter som gäller entréavgiften eller klippkort samt uthyrning av Österlenbadet. Även
förslag som gäller konsthallen där det finns förslag till ändringar i taxor.
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Demografiska effekter på verksamheten
Ingen större demografisk effekt på verksamheten.
Budgetyttrandets påverkan på barnperspektivet
En del av de utmaningar som beskrivs har direkt på verkan på barn och ungdomar. Tidiga
kulturupplevelser kommer att lägga grunden för kommande efterfrågan av kultur senare i livet.
Nämndens förslag till mål för 2023
•
•
•

Ökad delaktighet för flickor (delaktighet)
Öka föreningarnas engagemang i målgruppen barn och ungdomar med
funktionsvariation (delaktighet)
Bibehålla och utveckla verksamhet för åldersgruppen 13–20 år (hälsa)

Nämndens förslag till mål för att förstärka god ekonomisk hushållning
Målet är att ”Föreningslivet ska vara utvecklande och bidra till en god folkhälsoekonomi”.
Investeringsbudget
Investering
Tillbyggnad
biblioteket

Kostnad
21 000 000 kr

Summa

21 000 000 kr

Prio Kapitaltjänstkostnad/år Påverkan på drift
1
1 860 000 kr (inkl.
Kapitaltjänstkostnaden
hyra)
och hyran påverkar
driftbudgeten.
1 860 000 kr
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Kultur- och fritidsnämnden

Sammanställning avgifter och taxor – kultur- och fritidsnämnden 2023
När inget annat anges sker uppräkning enligt KPI (1980=100) med oktoberindex 2019 som utgångspunkt. Uppräkning för
2023 fastställs utifrån KPI oktober 2022 vilket redovisas i december 2022.

Kultur och fritid
Simhallen
Entréavgift
Barn/ungdom 4–18 år
Vuxen från 19 år
Pensionärer
Familj (2 vuxna + 2 barn)
Familj (1 vuxen + 2 barn)
Familj (1 vuxen + 3 barn)
Familj (2 vuxna +3 barn)
Årsavgift
Barn/ungdom 4–18 år
Vuxen från 19 år
Pensionärer
Familj (2 vuxna + 2 barn)
Familj (1 vuxen + 2 barn)
Familj (1 vuxen + 3 barn)
Familj (2 vuxna +3 barn)
Terminskort, vår eller höst
Barn/ungdom 4–18 år

2020

2021–2022

2023

45 kr
65 kr
45 kr
170 kr
110 kr
140 kr

46 kr
66 kr
46 kr
174 kr
113 kr
144 kr

Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI
200kr

1 100 kr
1 600 kr
1 100 kr
4 100 kr
2 600 kr
3 200 kr

1130 kr
1644 kr
1130 kr
4225 kr
2672 kr
3300 kr

Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI
5000 kr

650 kr

668 kr

Uppräknas enl. KPI
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Kultur- och fritidsnämnden
Vuxen från 19 år
Pensionärer
Familj (2 vuxna + 2 barn)
Familj (1 vuxen + 2 barn)
Familj (1 vuxen + 3 barn)
Familj (2 vuxna + 3 barn)
Klippkort 12 ggr (betala för 10 ggr)
Barn/ungdom 4–18 år
Vuxen från 19 år
Pensionärer
Familj (2 vuxna + 2 barn)
Familj (1 vuxen + 2 barn)
Familj (1 vuxen + 3 barn)
Familj (2 vuxna + 3 barn)
Simskola badet
Babysim
Minisim
Simskola olika grupper
Vattengympa pensionärer
Badkalas/barnkalas
Solrum
Solrum (45 min.)
Solrum 12 kort

950 kr
650 kr
2 450 kr
1 550 kr
2 000 kr

976 kr
668 kr
2518 kr
1593 kr
2056 kr

Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI
2500 kr

2020

2021–2022

450 kr
650 kr
450 kr
1 650 kr
1 050 kr
1 350 kr

462 kr
668 kr
462 kr
1696 kr
1080 kr
1387 kr
1849 kr

Uppräknas enl KPI
Uppräknas enl KPI
Uppräknas enl KPI
Uppräknas enl KPI
Uppräknas enl KPI
Uppräknas enl KPI
Uppräknas enl KPI

1 000 kr
1 000 kr
700 kr
500 kr
105 kr/person

1028 kr
1028 kr
720 kr
514 kr
108 kr

Uppräknas enl KPI
Uppräknas enl KPI
Uppräknas enl KPI
Uppräknas enl KPI
120 kr/person

50 kr
500 kr

51 kr
514 kr

Uppräknas enl KPI
Uppräknas enl KPI
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2023

Kultur- och fritidsnämnden
Uthyrning
Stora bassängen/timme för utbildning

2 100 kr

Hyr ej ut

2023
2200 kr

Stora bassängen/timme för övriga

2 600 kr

Hyr ej ut

2700 kr

Kombibassäng/timme för utbildning

1 100 kr

Hyr ej ut

1200 kr

Kombibassäng/timme för övriga
Träningshyra/timme bidragsberättigad
föreningsverksamhet som är
registrerad i Tomelilla kommuns
föreningsregister

1 600 kr
45 kr

Hyr ej ut
46 kr

1700 kr
Uppräknas enl. KPI

Träningshyra samt 20
% av avgiften

Träningshyra samt 20 %
av avgiften

Uppräknas enl. KPI

Föreningsaktivitet med avgift

Friluftsbaden
Biljettpriser:
Dagbiljett
Vuxna
Ungdom 6–16 år
Barn under 6 år
Säsongskort

2020
35 kr
25 kr
5 kr

2021–2022
36 kr
25 kr
5 kr
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2023
Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI

Kultur- och fritidsnämnden
Vuxna
Ungdom 6–16 år
Barn under 6 år
Medföljare (gäller med barn upp till 10 år för
icke badande)
Simskola (4 veckor, sommar)
Medföljareavgift
Simskola
Övrig tid (gäller med barn upp till 10 år för
icke badande)

350 kr
250 kr
60 kr
120 kr

360 kr
257 kr
61 kr
123, kr

Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI

500 kr

514 kr

Uppräknas enl. KPI

0 kr
12 kr

0 kr
12 kr

Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI

Simskolan är avgiftsfri för barn 5–8 år förutsatt att någon av föräldrarna är skriven i Tomelilla kommun och att barnets
deltagande motsvarar minst 70 % av undervisningstillfällena (de föreningar som bedriver sommarsimskola kompenseras med
ordinarie simskoleavgift).

Sporthallarna, gymnastiksalarna och
fritidslokaler

2020

2021–2022

2023

Enskilda personer och föreningar inom kommunen

Stora hallen med omklädningsrum/timme
Hela läktaren/timme, 20 % av entréavgifterna dock
minst
Halva läktaren/timme, 20 % av entréavgifterna dock
minst
Gymnastiksalar/timme

130 kr
135 kr

133 kr
138 kr

Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI

105 kr

108 kr

Uppräknas enl. KPI

100 kr

102 kr

Uppräknas enl. KPI
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Kultur- och fritidsnämnden
Matsalen/timme
100 kr
102 kr
Uppräknas enl. KPI
Träningshyra/timme, stor hall, bidragsberättigad
45 kr
46 kr
Uppräknas enl. KPI
föreningsverksamhet
Träningshyra/timme, gymnastiksal,
25–30 kr
25–30 kr
Uppräknas enl. KPI
bidragsberättigad föreningsverksamhet
Uthyrning till utomstående
Stora hallen med omklädningsrum/timme
500 kr
514 kr
Uppräknas enl. KPI
Läktaren 20 % av entréavgifterna, dock
200 kr
205 kr
Uppräknas enl. KPI
minst/timme
Vid träningsläger, kurser/konferenser kan kultur- och fritidsnämnden göra separata avtal utanför ovannämnda priser med
respektive hyresgäst. För icke utnyttjad tid som inte avbeställts två (2) dagar före planerat användningstillfälle debiteras
sedvanlig hallhyra

Bibliotekstaxor

2020

2021–2022

Om lånen inte lämnas tillbaka skickas en räkning. Om den sammanlagda avgiften uppgår till mer än
100 kronor spärras låntagaren från att låna tills skulden är betald.
Förseningsavgifter (Inga avgifter för barnböcker. Barn under 18 år undantas från
förseningsavgifter.)
2 kr/dag eller
2 kr/dag eller
Media/vuxenböcker, tidskrifter, CD, etc.
Maximal förseningsavgift
Film
Fjärrlån
Ersättning för förkomna/förstörda medier

anskaffningsvärde
300 kr/återlämningstillfälle
5 kr/dag
10 kr/media/dag
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2023

Oförändrad

anskaffningsvärde
300
Oförändrad
kr/återlämningstillfälle
5 kr/dag
Oförändrad
10 kr/media/dag
Oförändrad

Kultur- och fritidsnämnden
Böcker vuxen

225 kr eller anskaffningsvärde

Böcker barn

150 kr eller anskaffningsvärde

Tidskrift
CD-skiva
Texthäfte till CD
Ljud- eller talbok vuxen

50 kr
Anskaffningsvärde
50 kr
225 kr eller anskaffningsvärde

Ljud- eller talbok barn

150 kr eller anskaffningsvärde

DVD Vuxen/barn
Språkkurser
Energimätare
Övriga avgifter
Reservationer
Reservationer för fjärrlån
Ersättningar till andra bibliotek i samband
med fjärrlån
Ersättningskort
Kopiering/utskrift på bibliotek A3 s/v
Kopiering/utskrift på bibliotek A4 s/v

Kulturskoletaxor

Oförändrad

550 kr
Anskaffningsvärde
600 kr

225 kr eller
anskaffningsvärde
150 kr eller
anskaffningsvärde
50 kr
Anskaffningsvärde
50 kr
225 kr eller
anskaffningsvärde
150 kr eller
anskaffningsvärde
550 kr
Anskaffningsvärde
600 kr

0 kr
10 kr/media
Faktisk kostnad

0 kr
10 kr/media
Faktisk kostnad

Oförändrad
Oförändrad
Oförändrad

0 kr
6 kr/kopia
3 kr/kopia

0 kr
6 kr/kopia
3 kr/kopia

Oförändrad
Oförändrad
Oförändrad

2020

2021–2022

Syskonrabatt: 50 % på grundavgiften.
Reducerad avgift vid mer än en aktivitet: 50 % på grundavgiften.
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Oförändrad
Oförändrad
Oförändrad
Oförändrad
Oförändrad
Oförändrad
Oförändrad
Oförändrad
Oförändrad

2023

Kultur- och fritidsnämnden
Grundavgift per ämne
Instrumenthyra

275 kr
325 kr

Taxor för konsthallen
Tomelilla kommun
Öppna visningar, visningar för barn och
vuxna, lovverksamhet samt öppna
workshop är kostnadsfritt för alla
Skolpedagogisk programverksamhet
(visning/workshop) för Tomelilla
kommun är kostnadsfritt
Andra kommuner och externa aktörer
Skolpedagogisk programverksamhet
(visning/workshop) för övriga
kommuner/aktörer
Öppna visningar
Visningar vuxna (sluten grupp)
Visningar barn/unga t.o.m. 18 år
Workshop

282 kr
334 kr

2020

Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI

2021–2022

2023

Kostnadsfritt

Kostnadsfritt

Kostnadsfritt

Kostnadsfritt

Kostnadsfritt

Kostnadsfritt

600 kr
0 kr
800 kr
400 kr
300 kr

Oförändrad
822 kr
411 kr
308 kr

92

Oförändrad
1500 kr
800 kr
800 kr

Kultur- och fritidsnämnden

Kulturtaxor

2020

2021–2022

2023

(Kulturhuset tar ut kostnader för externa
aktörer som lånar lokalerna på kvällstid).

Hyreskostnad
Föreningar som är registrerade i
Tomelilla kommuns föreningsregister

Övriga intressenter

Lotteritillståndsavgift

Ingen kostnad vid lån av
lokalerna på kvällstid.
Vid behov utgår
vaktmästarkostnader på
300 kr/timme.
Hyreskostnaden 550
kr/tillfälle + 50
kr/timme + ev.
vaktmästarkostnader på
300 kr/timme.
Vaktmästarkostnad utgår
då ommöblering eller
annat iordningställande
krävs för den inhyrda
verksamheten.

Ingen kostnad vid lån av Uppräknas enl. KPI
lokalerna på kvällstid. Vid
behov utgår
vaktmästarkostnader på
308 kr/timme.
Hyreskostnaden 565
Uppräknas enl. KPI
kr/tillfälle + 51 kr/timme
+ ev.
vaktmästarkostnader på
308 kr/timme.
Vaktmästarkostnad utgår
då ommöblering eller
annat iordningställande
krävs för den inhyrda
verksamheten.

2020

2021–2022

2023

Lotteritillståndsavgift
300 kr
300 kr
Oförändrad
för kommunala lotterier
Anm. Ideella och allmännyttiga föreningar kan efter ansökan få tillstånd att anordna lotterier inom Tomelilla kommun.
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Kultur- och fritidsnämnden

Torghandel och Tomelilla marknad
Torghandel
Sommarmarknad
Lösplats, per löpmeter (minst 3 m)
Demonstrationsplats
Elanslutning
Tivoli (södra delen av Gustafs torg) 5 dagar
Höstmarknad
Lösplats, per löpmeter (minst 3 m)
Demonstrationsplats
Elanslutning
Tivoli (södra delen av Gustafs torg) 5 dagar

2020

2021–2022

2023

0 kr

0 kr

Oförändrad

150 kr
800 kr
100 kr
Avtal via förhandling

154 kr
822 kr
103 kr
Avtal via
förhandling

Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI
Oförändrad

150 kr
800 kr
100 kr
Avtal via förhandling

154 kr
822 kr
103 kr
Avtal via
förhandling
*) Handlare med fast verksamhet inom verksamhetsområdet, för egen försäljning, direkt
utanför affären, på egen begäran
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Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI
Oförändrad

Öppet brev.
I spåren av Rysslands invasion av Ukraina ställs kommunerna inför utmaningar med bland annat
kraftigt höjda matpriser. Det kan vara frestande att ta till snabba och enkla lösningar för att sänka
kostnaderna, till exempel att ta bort skolmjölken för skolbarnen eller spara in på äldres desserter.
Det vore inte bara oetiskt och inhumant, utan på lång sikt även dåligt ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv.
Barn och äldre tillhör de mest utsatta grupperna i samhället vad gäller kost och hälsa. I Sverige får
eleverna en tredjedel av sin energi och näring från skollunchen och enligt rekommendationerna bör
frukost, lunch och mellanmål i förskolan ge cirka 70 procent av dagsbehovet.
Att god och näringsrik mat och dryck är en förutsättning för barns hälsa är oomtvistat. Mätta magar
skapar bättre skolresultat och därmed bättre utbildning och levnadsvillkor. En svensk studie visar att
en krona satsat på skolmat ger samhället 4 kronor tillbaka.
Att äldre har ett successivt ökande behov av energi och näring för att behålla hälsan och minska
risken för undernäring och dess konsekvenser såsom fallolyckor, oläkta sår och infektioner är också
ställt utom allt tvivel.
Enligt Rädda Barnens rapport från 2021 lever nästan var fjärde barn, 23 procent, i fattigdom. Samma
rapport visar att barn med minst en förälder född utomlands löper högre risk, 47,1 procent, att växa
upp i socioekonomisk utsatthet än barn vars båda föräldrar är födda i Sverige, 7,3%.
Enligt Livsmedelsverkets rapport Riksmaten Ungdom 2016-17 får barn från socioekonomiskt sköra
samhällsgrupper i sig mindre av D- och C-vitamin, folat, järn och jod.
Det bekräftar bilden vi har sedan tidigare - att energi- och näringsintag är en socioekonomisk fråga.
Det understryker också Livsmedelsverkets bedömning att skolmaten, där skolmjölken ingår, har en
”utjämnande effekt”. Vår vädjan är att ni som är ansvariga för kommunens budget inte väljer den
lättaste vägen, att spara in på maten eftersom det drabbar de redan utsatta och därmed samhället i
stort.
Förutom att rena besparingar drabbar äldre, finns det bland beslutsfattare en bristande kunskap
kring äldres behov av energi och näring. Faktorer såsom tugg- och sväljsvårigheter, minskat upptag
av näring i tarmen och minskade aptit bidrar till att hälften av de äldre inom äldreomsorgen har svårt
att täcka sitt dagliga behov av näring. Här är lösningen små portioner av näringstät mat som och har
rätt konsistens. Det ger den äldre mer kraft och energi. Det bidrar också till minskade
samhällskostnader för behandling av undernäring och de följdsjukdomar och andra kostnader som är
förenade med detta.
Om vi vill ha ett samhälle där alla bereds samma möjligheter att utvecklas och leva gott genom hela
livet, och där vi förstår att friska individer och ekonomiskt starkt samhälle hör ihop, så är det inte rätt
väg att gå att spara på de redan utsatta, varken i kristider eller annars.
Vår önskan till dig som beslutar om kommunens budget är att låta maten fortsätta att kosta och hålla
hög kvalitet, av både humana och samhällsekonomiska skäl.
Mvh
Kommungruppsordförande LRF Tomelilla
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2022

Von § 42

Dnr VON 2022/38

Frågor om statsbidrag för äldre från
pensionärsrådet
Vård och omsorgsnämndens beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att besvara frågorna från pensionärsrådet enligt
omsorgschefens svarsskrivelse med handlingsid Von 2022.337.

Ärendebeskrivning

Pensionärsrådet har lämnat in en skrivelse till kommunen med frågor om statsbidrag
för äldre.
Skrivelsen lyder enligt följande:
Budgetpropositionen 2021 innehöll tillskott till kommuner.
De utgick från tre anslag; generella statsbidrag, äldreomsorgslyft och
äldreomsorgssatsning.
Pensionärsrådet ställer följande frågor till kommunstyrelsens arbetsutskott i Tomelilla
kommun:
1

Hur säkerställde kommunen att statsanslagen gick till äldrevård och
äldreomsorg?

2

Hur stor del av det generella statsbidraget gick till äldrevård och
äldreomsorg?

3

På vilket sätt använde ni de medel som tilldelats kommunen?

4

När kommer den gjorda föreslagna användningen att redovisas och hur
förmedlas den till medborgarna/de berörda grupperna?

5.

Hur följer kommunen upp att medlen gör nytta inom verksamheten?

Skrivelsen behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 maj 2022 (Ksau §
73/2022). Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade överlämna ärendet till vård och
omsorgsnämnden för svar till pensionärsrådet samt återkoppling till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ekonomiska konsekvenser
Att besluta besvara frågorna från pensionärsrådet får inga ekonomiska konsekvenser.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2022

§ 42 forts
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
Ingen uppföljning är i nuläget planerad gällande svarsskrivelsen till pensionärsrådet.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att besvara frågorna från pensionärsrådet enligt
omsorgschefens svarsskrivelse med handlingsid Von 2022.337.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-05-23, handlingsid: Von
2022.340
Svar från omsorgschefen till pensionärsrådet gällande statsbidrag för äldre,
handlingsid: Von 2022.337
Ksau § 73/2022 Fråga om statsbidrag för äldre från pensionärsrådet, handlingsid:
Von 2022.335

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-04 (Ksau § 73/2022):
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till vård och
omsorgsnämnden för svar till pensionärsrådet samt återkoppling till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
_________
Beslutet skickas till:
Tomelilla kommuns pensionärsråd
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign
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Tomelilla den 20 maj 2022

Kommunala pensionärsrådet
Vård och omsorg

Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla
Växel
0417-180 00
Fax
0417-184 37
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Svar på ställda frågor från Kommunala
pensionärsrådet, Ksau § 73, Dnr KS 2021/170
Hur säkerställde kommunen att statsanslagen gick till äldrevård och
äldreomsorg?
Statsbidrag särskilt riktade mot äldreomsorg har gått direkt in i Stöd och
omsorgs budget. Statsbidragen har återrapporterats till staten i enlighet med
de krav som ställts på respektive bidrag. Just äldreomsorgslyftet fick enligt
statsbidragets anvisningar enbart användas till personalkostnader vid
utbildning. Övriga statsbidrag har kunnat användas till verksamhet och
verksamhetsutveckling samt utbildningskostnader för annat än rena
personalkostnader. Vård och Omsorgsnämnden har fördelat medlen, följt
verksamhetens arbete under året och löpande fått rapportering om
genomförda insatser, utbildningar och utvecklingsarbete.
Hur stor del av det generella statsbidraget gick till äldrevård och
äldreomsorg?
Statsbidraget för att säkerställa en god vård och omsorg om äldre, 6,5
miljoner kronor gick direkt in i Stöd och omsorgs budget. Det gjorde även
äldreomsorgslyftet, både den första delen och den breddade delen om
sammantaget 5,5 miljoner kronor. Därtill statsbidrag för att motverka
ensamhet bland äldre och för kvalitet i vården och omsorgen om äldre med
demenssjukdom, 1 miljon kronor.
Bidragen har använts i enlighet med ställda krav och återrapporterats till
staten. Äldreomsorgslyftet första del fick enbart användas till
personalkostnader för vård- och omsorgsutbildning. Även den breddade
delen av Äldreomsorgslyftet fick enbart användas till personalkostnader.
Dessa medel kunde dock också användas för personalkostnader för första
linjens chefer (enhetschefer) samt för annan utbildning än vård- och
omsorgsutbildning till omvårdnadspersonal. Omvårdnadspersonalens
utbildningar kunde vara breda medan utbildning för första linjens chefer
enbart fick vara ledarskapsutbildning på högskolenivå om minst 7,5 poäng
eller mer. Då själva utbildningarna som sådana inte fick bekostas av medel
för äldreomsorgslyftet behövde dessa kostnader täckas av övriga statsbidrag.
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Enbart kostnaden för utbildningsplatserna inom äldreomsorgslyftets vårdoch omsorgsutbildning uppgick till 1,2 miljoner kronor.
På vilket sätt använde ni de medel som tilldelats kommunen?
Enligt Socialstyrelsen får utbildning inom äldreomsorgslyftet genomföras
inom följande områden;
Värdegrund, Förhållningssätt och bedömningsförmåga, Kommunikation,
Regelverk, Det normala åldrandet, Åldrandets sjukdomar,
Funktionsbevarande omsorg m.m, Social omsorg, Kroppsnära omsorg,
Måltid, mat och näring, Skötsel av hemmet, Omsorg i livets slutskede, Hälsooch sjukvård m.m. Kommunen har tagit fram eller samlat utbildningar i alla
dessa områden i sin utbildningsbank.
Även för att uppnå följande kompetensmål för undersköterskor får
utbildning i följande utbildningsområden genomföras genom
äldreomsorgslyftet;
Förebygga, bevara och förbättra, Bedöma hälsotillståndet, Stödja det dagliga
livet, Helhetssyn, Etik och delaktighet, Bemötande, Kommunikation,
Samverkan och samarbete, Dokumentation, Anatomi, fysiologi och
patofysiologi, Läkemedel, Vårdåtgärder, Hygien i vård och omsorg,
Funktionsförmåga och funktionsnedsättningar, Psykisk ohälsa, Äldre med
komplexa behov, Måltiden och hälsan, Förflyttningstekniker, Teknik i det
dagliga livet, Missbruk och beroende, Risk och riskbeteende, I livets
slutskede, Lagar och andra regler, Styrning och organisation, Utveckling på
arbetsplatsen. Kommunen har tagit fram eller samlat utbildningar i alla dessa
områden i sin utbildningsbank.
Satsning på att utveckla kommunens utbildningsbank. Utbildningar har
utvecklats eller samlats och följs upp i utbildningsbanken.
En särskild projektledare för utvecklingsarbetet har anställts under två år.
Hälso- och sjukvårdspersonalen har utökats med 2,5 årsarbetare.
Omvårdnadspersonalen har utökats och andelen heltidsanställda har ökats.
Personal utan adekvat utbildning har anställts för att sedan utbildats i
äldreomsorgslyftet för att stärka bemanningen.
195 personer har utbildats i någon form under 2021, 20 av dessa är
nyanställda med anledning av statsbidragen eller på grund av att de nyligen
anställts. 30 män och 165 kvinnor.
En del av bidraget äldreomsorgslyftet har gått till att utbilda medarbetare hos
driftsentreprenören Forenede Care i enlighet med statsbidraget. Det har
framför allt handlat om grundutbildning till undersköterska alternativt
vårdbiträde men även en mindre del andra utbildningar.
29 personer, nio män och 20 kvinnor påbörjade vård och omsorgsutbildning
under 2021. 27 av dessa för att utbildas till undersköterskor och två för att
utbildas till vårdbiträden. 25 hos kommunen och fyra hos
driftsentreprenören Forenede Care. 18 personer har avslutat sin utbildning
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under 2021 och resterande kommer att ha avslutat sin utbildning under
första halvåret 2022. Till hösten kommer ytterligare personer att utbildas
inom vård och omsorgsutbildning.
Tre personer har påbörjat utbildning till specialistundersköterska i ”Äldres
hälsa och ohälsa” under 2021, utbildningen genomförs på halvtid och man är
i tjänst och arbetar resterande tid i ordinarie arbetsuppgifter. Utbildningen
genomförs på distans i kommunens egna lokaler på Norrevång en fast dag i
veckan och därtill egna studier. Utbildningen är i två år. Kostnaden uppgår
till 250 000 per termin.
Tre personer har utbildats till utbildare i Durewallsmetoden som är en teknik
och arbetsmodell för att arbeta med lågaffektivt bemötande. Utbildarna ska
utbilda internt med mål att nå samtliga medarbetare med minst en
heldagsutbildning fram till 2023.
Fem sjuksköterskor har utbildats i förskrivningsrätt.
Förstärkning av uppsökande verksamhet med anledning av att träffpunkter
varit stängda stora delar av året med på grund av pandemin.
Digitala lösningar, investering av datorer, skärmar, Ipads för att använda i
aktiviteter tillsammans och i kommunikation med äldre. Investering i
musikvästar och andra hjälpmedel med inriktning mot demens.
När kommer den gjorda föreslagna användningen att redovisas
och hur förmedlas den till medborgarna/de berörda grupperna?
Någon annan förmedling än den som är genomförd i rapportering till
Vård och omsorgsnämnd, information på kommunens webbplatser, i
pressreleaser etc är inte planerad. Planerade och ej ännu genomförda
insatser kommer att rapporteras efter hand.
Hur följer kommunen upp att medlen gör nytta inom
verksamheten?
Uppföljning sker genom att Vård och omsorgsnämnden löpande får
information om utveckling och användning av statsbidrag. Bland annat förs
statistik på samtliga utbildningsinsatser som genomförs, detta på individ och
arbetslags och chefsnivå.
Patrik Sikt
Omsorgschef
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 maj 2022

Ksau § 73

Dnr KS 2021/170

Fråga om statsbidrag för äldre från
pensionärsrådet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till vård och
omsorgsnämnden för svar till pensionärsrådet samt återkoppling till
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ärendebeskrivning

Pensionärsrådet har lämnat in en skrivelse till kommunen med följande
lydelse:
Frågor om statsbidrag för äldre
Budgetpropositionen 2021 innehöll tillskott till kommuner.
De utgick från tre anslag; generella statsbidrag, äldreomsorgslyft och
äldreomsorgssatsning.
Pensionärsrådet ställer följande frågor till kommunstyrelsens arbetsutskott i Tomelilla
kommun:
1

Hur säkerställde kommunen att statsanslagen gick till äldrevård och
äldreomsorg?

2

Hur stor del av det generella statsbidraget gick till äldrevård och
äldreomsorg?

3

På vilket sätt använde ni de medel som tilldelats kommunen?

4

När kommer den gjorda föreslagna användningen att redovisas och hur
förmedlas den till medborgarna/de berörda grupperna?

5
Hur följer kommunen upp att medlen gör nytta inom verksamheten?

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till vård och
omsorgsnämnden för svar till pensionärsrådet samt återkoppling till
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Justerandes sign

101

Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 maj 2022

§ 73 forts.

Beslutsunderlag

Frågor till kommunstyrelsens arbetsutskott angående statsbidrag till äldre,
handlingsid: ks 2022.935.
_________
Beslutet skickas till:
Enhetschef Patrik Sikt
Vård och omsorgsnämnden
Pensionärsrådet/Philip Ohlsson

Justerandes sign
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Överförmyndarnämnden

Handläggare: Bo Herou (KD)
Titel: Ordförande
E-post: bo.herou@tomelilla.se
Telefon:
Mobil:

Datum 24 mars 2022

Ordförandebeslut - lokalbehov
överförmyndarenheten
Ordförandebeslut

Överförmyndarnämndens presidium beslutar tillskriva kommunstyrelsen angående
överförmyndarenhetens lokalbehov i enlighet med ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning

Den 1 januari 2023 utökas överförmyndarenheten med 2,5 tjänster i och med
Simrishamns anslutning till vår gemensamma Sydöstra Skånes överförmyndarenhet.

Signature reference: c081c52a-f2f3-4d2d-85d5-b8b9fc11eae5

När enheten går från sex till nio anställda personer så ökar behovet av antalet kontor
med samma antal. Eftersom enheten ständigt arbetar med sekretessbelagt material
och akterna inte är digitala så går det inte att arbeta hemifrån mer än i undantagsfall.
De nya lokalerna behövs under december månad 2022 för att en flytt ska kunna
genomföras innan själva sammanslagningen den 1 januari 2023.
Nuvarande lokaler på Gladanleden innehåller sex kontorsrum plus ett mindre
fikarum där extrapersonal också haft ett skrivbord. Därtill finns aktskåpen i ett
specialrum i ett utrymme vid miljöförbundets kontor, det finns en gemensam
reception, gemensamt fikarum med kök, ett gemensamt större mötesrum och ett
gemensamt mindre mötesrum med högre säkerhet. På Gladanleden finns ingen
möjlighet att utöka med ytterligare tre kontor.
Det som behövs från december 2022 är alltså nio kontorsrum, rum för aktskåp på
minst 20 kvm, tillgång till någon form av reception, tillgång till större mötesrum,
tillgång till mindre säkert mötesrum, samt tillgång till fikarum med köksmöjlighet.
Det allra enklaste skulle vara om överförmyndarenheten kan flytta in i kommunhuset
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där det redan finns en reception, mötesrum, fikarum, säkra mötesrum och särskilda
utrymmen för närarkiv.
I dagsläget finns det inte tillräckligt många lediga kontor i kommunhuset så en sådan
lösning kräver att någon enhet eller del av enhet flyttar från kommunhuset till annan
lokal i Tomelilla. En sådan lokal skulle med fördel kunna vara Stenhuset vid Torget.
Det finns redan ett par enheter som har sagt att de kan tänka sig att flytta dit.
Överförmyndarnämnden vill med emfas påpeka att det är viktigt att beslut om
Stenhuset vid Torget tas inom kort. Om beslutet blir att inte köpa fastigheten så
måste andra kontorslokaler hittas. Ska en rotation av personal genomföras så att
överförmyndarenheten kan flytta in i kommunhuset så måste dessutom beslut fattas
av kommundirektör om vilka som i så fall ska flytta ut från kommunhuset.
Överförmyndarnämnden har även blivit kontaktade av Hörby kommun som visat
intresse för att ingå i Sydöstra Skånes överförmyndarenhet och nämnd. Huruvida det
är önskvärt eller möjligt har varken nämnden eller de fyra kommunfullmäktige i
Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Simrishamn tagit ställning till. Skulle Hörby få gå med i
vår enhet så krävs ytterligare 1,5 tjänster. Om Höörs kommun då också efterfrågar
ett samgående så handlar det om ytterligare 1,5 tjänster. Vilket alltså skulle innebära
en enhet på totalt 12 anställda.
Ekonomiska konsekvenser
Fler kontor innebär högre kostnader, men det behöver inte innebära högre kostnader
per anställd eller per ärende. Vilka kostnader som uppstår beror på vilka lokaler som
enheten ska flytta till. Det kan också handla om renoveringskostnader för att en ny
lokal ska kunna användas av enheten.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn nämnvärt.

Signature reference: c081c52a-f2f3-4d2d-85d5-b8b9fc11eae5

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt, även om
lokaluppvärmning, avstånd till kontoren osv kan innebära en miljöpåverkan.
Uppföljning
Ärendet måste vara löst till den 1 januari 2023. Därefter kommer lokalfrågan att
följas upp vid behov.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, ordförande Bo Herou (KD), 24 mars 2022.
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Överförmyndarenheten centralt/övergripande

Bo Herou (KD)
Ordförande

Beslutet skickas till:

Signature reference: c081c52a-f2f3-4d2d-85d5-b8b9fc11eae5

Kommunstyrelsen
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Bo Herou
Date: 2022-03-24 11:09:37
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
18 maj 2022

Ksau § 81

Dnr KS 2022/38

Beslut visionsmedel 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att formellt besluta om tilldelning av
visionsmedel på nästa sammanträde den 13 juni 2022.

Ärendebeskrivning

Näringslivschef Henrik Lundblad presenterar ärendet varefter utskottet och Niklas
Olsson/Företagarna Tomelilla, Håkan Persson/LRF samt Rutger Engsäll/ Lunnarps
Bollklubb diskuterar och utvärderar ansökningarna om visionsmedel.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar formellt besluta om tilldelning av
visionsmedel på nästa sammanträde den 13 juni 2022.

Beslutsunderlag

Visionsmedel ansökningar sammanställning, handlingsid: Ks 2022.1426.
Ansökan om visionsmedel, Swedish Western Week, handlingsid: Ks 2022.629.
Ansökan om visionsmedel, Belysning motionsslingan Smedstorp, handlingsid: Ks
2022.828.
Ansökan om visionsmedel - Äventyrsgolf Väla, Tomelilla IF, handlingsid: Ks
2022.872.
Komplettering 1: Ansökan om visionsmedel - Äventyrsgolf Väla, Tomelilla IF,
handlingsid: Ks 2022.915.
Komplettering 2: Ansökan om visionsmedel - Äventyrsgolf Väla, Tomelilla IF,
handlingsid: Ks 2022.914.
Ansökan om visionsmedel - Vägbelysning Lärarvägen Onslunda, handlingsid: Ks
2022.975.
Ansökan om visionsmedel, 2 picknickbord till boulebanan, handlingsid: Ks
2022.982.
Ansökan om visionsmedel, Kvinnofestivalen på Österlen, handlingsid: Ks 2022.983.
Ansökan om visionsmedel, Maggans byaugn, handlingsid: Ks 2022.993.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
18 maj 2022

§ 81 forts.
Ansökan om visionsmedel, Naturområde för smakupplevelser, sinnesro och
umgänge., handlingsid: Ks 2022.994.
Ansökan om visionsmedel, Maten är närmare dig än du tror, handlingsid: Ks
2022.995.
Ansökan om visionsmedel, Modern stenkvarnsanläggning till kultursädeslag,
handlingsid: Ks 2022.996.
_________

Justerandes sign

108

Kommunfullmäktige

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

Diarienummer: KS DiarieNr
Datum 18 maj 2022

Ändring i rutin för återrapportering till
kommunfullmäktige
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.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 20 mars 20017, 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
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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 56 instanser per fullmäktigemöte.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander 20 maj 2022.
Kommunledningskontoret

Johan Linander
Kanslichef

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktiges ordförande Anette Thoresson
Kanslichef Johan Linander
Kommunsekreterare Thomas Lindberg
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
17 maj 2022

Rev § 29

Dnr REV 2022/15

Granskning av verkställigheten av
kommunfullmäktiges beslut
Revisorernas beslut

Revisorerna beslutar godkänna granskningsrapport från KPMG AB avseende
verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut, handlingsid: Rev 2022.159, och
översänder granskningsrapporten samt missivskrivelse, handlingsid: Rev 2022.160, till
kommunstyrelsen för yttrande senast 2022-10-03.

Ärendebeskrivning
Tomelilla kommuns revisorer har 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. 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 noterar dock
att nämnderna i varierad utsträckning tillämpar angivna rutiner för beredning av
ärenden. Det är eftersträvansvärt att kommunstyrelsen fortsatt följer upp
nämndernas ärendehanteringsrutiner för att säkerställa enhetlighet i processen.
Revisorerna 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
konstateras att rutinen inte följts till fullo under den treårsperiod som granskats 20182021, vilket förklaras av att det varit valår och pandemi. Revisorerna 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.

Justerandes sign
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
17 maj 2022

§ 29 forts.
Kommunstyrelsens 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.

Förvaltningens förslag till beslut

Revisorerna beslutar godkänna granskningsrapport från KPMG AB avseende
verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut, handlingsid: Rev 2022.xxx, och
översänder granskningsrapporten samt missivskrivelse till kommunstyrelsen för
yttrande senast 2022-10-03.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Rev 2022.148.
Slutlig rapport - granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut,
handlingsid: Rev 2022.159.
Missivskrivelse - granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut,
handlingsid: Rev 2022.160.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktge för kännedom

Justerandes sign

112

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.

Signature reference: b5a655ae-ba62-425a-a5a5-d61ec5593083

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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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”.
3
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2.2.2

-

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.”

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
2

Antagen av kommunfullmäktige 2021-12-06
Antagen av kommunfullmäktige 2020-12-14
4
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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
4

Tomelilla kommuns kontaktcenter
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
6

Hantering beslutad av kommunfullmäktige 2017-02-06
Antagen av kommundirektör, gällande från 2020-11-01, uppdaterad 2021-10-13
6
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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.

7
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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
10
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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.

11
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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

Ida Brorsson
Certifierad kommunal revisor

Evelina Witoft
Kommunal verksamhetsrevisor

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.

12
© 2022 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Public

128

Tomelilla kommun
Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut
2022-05-17

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
Paragraf

Datum

Ärende

Stickprovsresultat

Kommunfullmäktige beslutar

Har det som avses i beslutet genomförts (ja, nej, delvis)? Kommentar
13

© 2022 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Public

129

Tomelilla kommun
Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut
2022-05-17

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.

116

14
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Övriga uppdrag

Paragraf

44

31

Datum

2018-04-23

2019-05-06

Ärende

Antagande av nytt
finansreglemente

Stickprovsresultat

Kommunfullmäktige beslutar

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

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag
Höjning av taxa för
att se över en modell där man kan
bostadstomter
erhålla prisreducering på tomtpris om
man uppför ett hus enligt "Nära
nollenergihus"

Berörd nämnd

Är beslutet verkställt
(ja, nej, delvis)??

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.

Kommunstyrelsen

Ja, ks § 79/2020

Har
verkställigheten
återrapporterats till
KF?

Kommentar

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.

Ja. Förslaget kom
upp till kf den 21/92020 men
kommunfullmäktige
antog inte förslaget.

15
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112

113

113

2019-11-04

VA-taxa 2020

Ge förvaltningen i uppdrag att till
nästa år se över taxekonstruktionen

2019-11-04

Vård- och omsorgsnämnden får i
uppdrag att utarbeta ett koncept för
Speciella uppdrag i måltidsvän vilket ska vara genomfört
budget 2020
senast sista februari 2020. Nämnden
tillförs 50 tkr som ett nivåhöjande
anslag.

Vård- och
omsorgsnämnden

2019-11-04

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

Speciella uppdrag i
budget 2020

Ja,
kommunfullmäktige
fick svaret i
Ja, kf § 140/2020
ärendebeskrivningen
till beslut om VA-taxa
2021.
Ja, vård- och
omsorgsnämndens
ordförande har vid
flera tillfällen vid den
Ja, måltidsvän infördes
muntliga
och ett
återrapporteringen
pressmeddelande gick
på KF meddelat att
till och med ut den 5
hela projektet har fått
februari 2020. Sedan
sättas på paus pga
vet vi vad som hände,
pandemin.
pandemin stoppade
Redovisades också i
hela projektet.
delårsrapport 2 (janaug) 2020,
behandlad av kf §
136/2020.
Ja, vård- och
omsorgsnämndens
ordförande har vid
flera tillfällen vid den
muntliga
återrapporteringen
Nej, ung i omsorg
på KF meddelat att
hann inte genomföras
hela projektet har fått
innan pandemin satte
sättas på paus pga
stopp för allt sådant.
pandemin.
Redovisades också i
delårsrapport 2 (janaug) 2020,
behandlad av kf §
136/2020.
16
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113

113

113

113

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.

2019-11-04

Speciella uppdrag i
budget 2020

2019-11-04

Familjenämnden får i uppdrag att
under första kvartalet 2020 utvärdera
Speciella uppdrag i
verksamheten med förskola på
budget 2020
obekväm arbetstid samt nämnden
tillförs 900 tkr i ram under 2020.

2019-11-04

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.

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

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.

Familjenämnden

Ja. Fn § 41/2020 och
ksau § 98/2020

Ja, OB-förskolan
permanentades med
budgetbeslutet 2021
(kf § 141/2020)

Ja,
samhällsbyggnadsnä
mndens ordförande
Ja,
har återrapporterat
samhällsbyggnadsnäm
muntligt under
Samhällsbyggnads
nden antog den 31
återrapporteringspun
nämnden
januari 2020, § 6/2020,
kten på kf och
om riktlinjer för
försköningsprogram
försköningsbidrag.
met permanentades
med budgetbeslutet
kf § 141/2020.

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.
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Kfn har fått
återrapport om
utfallet både 2020
och 2021.

Tomelilla kommun
Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut
2022-05-17
fritidscheck. 250 tkr avsätts till
nämnden och uppdraget ska vara
verkställt senast 1 april 2020.
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2019-11-04

2020-09-21

Speciella uppdrag i
budget 2020

Uppdrag att arbeta
fram landsbygdsoch tätortsprogram

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.

Att ge kommunstyrelsen och dess
förvaltning i uppdrag att i en
förankrande arbetsprocess utarbeta
landsbygds- och tätortsprogram.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Ja, en
krångelombudsman
tillsattes men gjordes
sedan om till en digital
krångelportal.

Nej, arbete med att ta
fram landsbygds- och
tätsortsprogram pågår
fortfarande. Pandemin
omöjliggjorde de
dialogmöten med
medborgare som
behövde hållas.

Ja, i delårsrapport 2
2020 och vid
återrapport av
kommunstyrelsens
ordförande.

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.

Pågående
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Muntlig rapport har
också skett både i
ksau och ks, dels av
kommundirektören
och dels av den först
projektanställda
krångelombudsmann
en.

Tomelilla kommun
Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut
2022-05-17
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157

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."

2020-12-14

Särskild beredning
för organisationsoch arvodesfrågor
2020-2022

"Att den särskilda beredningen ges i
uppdrag att lämna förslag på
organisationsförändringar och
ersättningsbestämmelser för
förtroendevalda inför
mandatperioden 2023-2026"

Vård- och
omsorgsnämnden
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Vård och
omsorgsnämndens
ordförande
redovisade följande
på kf den 20
september 2021:
Nej
"Arbetet med
Det finns inget aktuellt förfrågningsunderlag
et är i sitt slutskede
fall där LOVupphandlingen hade och under redigering.
Pandemin har, som
haft effekt och därför
för så mycket annat,
har frågan inte
prioriterats under den
satt käppar i hjulen.
Finns inget aktuellt
mycket arbetstunga
ärende där avtalet
perioden med
hade haft effekt.
pandemin.
Naturligtvis ska
kommunfullmäktiges
beslut verkställas
men under denna
exceptionella tid har
annat prioriterats."
Ja, OAB:s förslag
gällande antalet
OAB är även klara
ledamöter i kf nästa
med reglementen för
mandatperiod,
ks, von, kfn, bn, sbn,
nedläggning av
och revisorerna för
ÖKRAB, att ta fram
nästa mandatperiod.
en strategi för
Ja, men fortsätter
Ytterligare frågor,
medborgardialog,
resten av våren också.
inkl. arvoden,
arbetsordning för
kvarstår och
kommunfullmäktige
beredningen
nästa mandatperiod
fortsätter, som
och
planerat, sitt arbete
nämndsorganisation
våren ut.
för nästa
mandatperiod har
19

Tomelilla kommun
Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut
2022-05-17
redan beslutats av
kf.
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Hörby kommun

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

Diarienummer: KS 2022/78
Datum 31 maj 2022

Svar på förfrågan från Hörby kommun
gällande anslutning till gemensam
överförmyndarverksamhet och nämnd
Förvaltningens förslag till beslut

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
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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.
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
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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.
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
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och ställföreträdare skulle kunna innebära en viss förbättring även ur ett
barnperspektiv.
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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 31 maj 2022.
Kommunledningskontoret

Johan Linander
Kanslichef
Beslutet skickas till:
Hörby kommun
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Ystads kommun
Sjöbo kommun
Simrishamns kommun
Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj
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PROTOKOLLSUTDRAG

Sida

1 (2)

Sammanträdesdatum

2022-04-25
Kommunfullmäktige
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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

2022-04-25
Kommunfullmäktige
§ 54, forts
Beslutet skickas till
Simrishamns kommun
Ystad kommun
Sjöbo kommun
Tomelilla kommun
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sida
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Handläggare: Madeleine Wahlund
Titel: Verksamhetsutvecklare
E-post: Madeleine.Wahlund@tomelilla.se
Telefon:
Mobil:

Diarienummer: KS 2022/61
Datum 2 juni 2022

Tjänsteskrivelse remissyttrande
materialförsörjningsplan
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens
förslag och vill särskilt betona följande:
•

Tomelilla kommun önskar ett tydligare fokus på vikten av att bevara
jordbruksmark och utveckla besöksnäring och en levande landsbygd för att
säkra en likvärdig behandling vid planering och lokalisering av täkter och
mottagningsanläggningar.

•

Tomelilla kommun ställer sig positiv till materialförsörjningsplanens
utgångspunkt i ökat återbruk, minskad miljö- och klimatpåverkan av
transporter och bred regional samverkan men önskar ett tillägg om
möjligheten att använda sten som plockas upp från åkermark till ballast.

•

Tomelilla kommun ställer sig positiv till att identifiering av viktiga täktlägen
samt mottagningsytor för schaktmassor för återvinning uppmärksammas i
den kommunala fysiska planeringen samt att stöd för rådgivning och
utbildning inom cirkulär masshantering etableras.

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen Skåne bad den 19 april 2022 om synpunkter på remiss angående
Länsstyrelsens materialförsörjningsplan.
Länsstyrelsen har tagit fram ett utkast till en materialförsörjningsplan. Syftet med
planen är att säkerställa en långsiktig tillgång till ballastmaterial för framtida
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infrastruktur och bostadsbyggande på ett hållbart vis i Skåne. Planen ska med Skånes
regionala förutsättningar som grund belysa vilka möjligheter och utmaningar det
finns för en hållbar ballastförsörjning och utifrån detta sätta upp mål för hur en
hållbar ballastförsörjning kan uppnås. Planen ska därmed tjäna som underlag för
branschen, kommunernas planering samt beaktas vid Länsstyrelsens hantering av
frågor som rör fysisk planering och handläggning av områdesskydd.
Landsbygden och dess areella näringar försörjer både stad och land med råvaror,
öppna landskap och en levande besöksnäring i samklang med naturen. För Tomelilla
är jordbrukslandskapet en viktig del av näringslivet och identiteten.
Befolkningsprognosen i Tomelilla säger att invånarna kommer att öka med cirka 700
personer fram till 2025, men kommunen planerar för 1000 personer fram till 2025.
Tomelilla har även fått en ökad attraktivitet under de senaste åren då många
arbetsplatser blivit alltmer flexibla, vilket innebär att Tomelilla idag kan erbjuda en
urban livsstil nära naturen till helt nya typer av inflyttare. Tomelilla kommun ser
därför att det är av stor vikt att materialförsörjningsplanen beaktar bevarandet av
jordbruksmark, besöksnäring och en levande landsbygd för att säkra en likvärdig
behandling vid planering och lokalisering av täkter och mottagningsanläggningar. Vi
vill lyfta detta som viktigt att beakta i prognoser för ballastförsörjning i Sydöstra
Skåne.
Tomelilla kommun ställer sig i övrigt mycket positiv till materialförsörjningsplanens
fokus på återanvändning av berg- och schaktmassor för att minska uttaget av material
och undvika behovet att öppna nya täkter i framtiden. Kommunen vill även påpeka
att en mycket stor mängd sten plockas upp från Skånes åkermark årligen och att
denna resurs borde kunna användas istället för att läggas på hög. Som tillägg till
materialförsörjningsplanens fokus på återvinning av berg- och schaktmassor vill vi
därför tillägga att sten från åkrar ska kunna krossas lokalt och användas som
materialförsörjning.
Utöver detta ser vi även en stor miljömässig och ekonomisk vinning i effektivare och
alternativa transporter. Tomelilla har redan idag ett starkt regionalt samarbete med
närliggande kommuner i Sydöstra Skåne i infrastrukturfrågor och ser därmed en
fördel med att regional samverkan stärks ytterligare genom gemensam planering och
lokalisering av täkter och mottagningsanläggningar.
Slutligen ställer sig Tomelilla kommun positiv till att identifiering av viktiga täktlägen
samt mottagningsytor för schaktmassor för återvinning uppmärksammas i den
kommunala fysiska planeringen samt att stöd för rådgivning och utbildning inom
cirkulär masshantering etableras då detta möjliggör för oss att skapa en långsiktighet i
planeringen.
Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna av en ökad återvinning av bergs och schaktmassor
beror till hög grad på avstånden för transporterna mellan dess ursprungliga
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användningsområde till nya användningsområdet. Då planens utgångspunkt även är
att öka det regionala samarbetet i masshantering samt att effektivisera transporterna
bedöms materialförsörjningsplanens ekonomiska konsekvenser bero på hur väl detta
arbete faller ut.
Barnperspektivet
Materialförsörjningsplanen bidrar till en ökad miljö- och resurshushållning vilket
kommer ha en positiv påverkan på barns framtida livsmiljö.
Miljöperspektivet
Materialförsörjningsplanen riktar ett tydligt fokus på ökad återbruksgrad i
materialhanteringen, effektiviserade transporter och elektrifiering av arbetsmaskiner
vilket bedöms ha en positiv påverkan på klimat och miljö.
Uppföljning
De miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna av implementeringen av
materialförsörjningsplanen bör följas upp och utvärderas, förslagsvis inom ramen för
översiktsplaneringen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse verksamhetsutvecklare Madeleine Wahlund, 2 juni 2022.
Länsstyrelsen Skåne, 2022. Materialförsörjningsplan Skåne – 2022. Remissversion.
Kommunledningskontoret

Madeleine Wahlund
Verksamhetsutvecklare

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen Skåne
Verksamhetsutvecklare Madeleine Wahlund
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Remissversion
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Länsstyrelsen Skåne
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Förord
Rapporten Materialförsörjningsplan Skåne 2021 har tagits fram i
bred samverkan mellan olika sakområden inom Länsstyrelsen
Skåne – miljöprövning, miljötillsyn, naturskydd, naturprövning,
vattenskydd, samhällsplanering, kulturmiljö, bostadsförsörjning,
cirkulär ekonomi och miljömålsarbetet.
Underlagsmaterial i form av statistik och kartor har
sammanställts av miljöhandläggare Moa Vitestam med hjälp av
GIS-samordnare Jeanette Persson och länsstyrelsens
täkthandläggare Anders Bertholdsson, Kajsa Cinthio och Lilian
Thurfjell inom Miljöprövningsenheten. Ecoloop AB har redigerat
och reviderat rapporten och bistått i tolkningen.

Läsanvisning
Den regionala materialförsörjningsplanen är indelad i två delar.
Del 1 utgör den strategiska delen av planen och riktas i första
hand till beslutsfattare och andra aktörer som ansvarar för planens
genomförande. Här beskrivs planens övergripande mål och
delmål.
Del 2 redovisar de underlag och analyser som ligger till grund
för de mål och delmål som formulerats i planens första del. Denna
del kan ses som en fördjupad beskrivning av hur
materialförsörjningen ser ut och väntas utvecklas i länet.
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Del 1 – Detta är materialförsörjningsplanen!
Materialförsörjningsplanen utgör en sammanställning och ett underlag för prövning,
tillsyn och fysisk planering kopplat till materialförsörjning i Skåne län. I rapporten
redovisas behovet och tillgången på ballast av rätt kvalitet i fyra delområden – Skåne
sydväst, nordväst, sydöst och nordöst.

Tillgången till ballast för byggnation är ojämnt fördelad i Skåne
Alla vägar och järnvägar, anläggningar och byggnader som byggs i samhället
konstrueras av berg-, jord- och grusmaterial (Figur 1). Samlingsbeteckningen för
detta byggmaterial är ballast. Samhällets försörjning med ballastmaterial är
volymmässigt den mest använda råvaran i vårt samhälle och därmed av allmänt
intresse (SGU, 2021). Historisk har samhället använt grusmaterial från åsar och
isälvsavlagringar, så kallad naturgrus, för byggnation. Gruset har använts för såväl
betong och asfalt som till enklare ändamål som grundläggning och fyllning. Men
eftersom åsar och isälvsavlagringar har stor betydelse som dricksvattenresurs och för
rening av vatten så har Sverige minskat sin användning av naturgrus och mer och
mer övergått till att använda bergkross som konstruktionsmaterial.

Figur 1. Exempel användningsområden för ballast. Illustration: Norges geologiska undersökning.

I Skåne levereras i dagsläget cirka 11 miljoner ton ballast från täkt per år (SGU,
2021). De geologiska förutsättningarna för att framställa ballastmaterial i Skåne län
ser olika ut i de olika delarna av regionen eftersom de berggrundsgeologiska
förutsättningarna varierar stort. Tillgången till ballast för byggnation är därmed
ojämnt fördelad i Skåne och det finns brist på ballast där befolkningstillväxten är som
störst, det vill säga i sydvästra och nordvästra Skåne. Bristen kommer
sannolikt att öka i framtiden. Sydvästra Skåne är beroende av få och stora täkter, och
det finns många motstående intressen till exempel naturvärden. Vissa strategiska
täktlägen i sydvästra Skåne behöver därmed skyddas från andra anspråk. I
nordöstra Skåne finns ett gott utbud av berg av god kvalitet. SGU:s detaljerade
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karteringar med provtagningar täcker dock inte hela nordöstra hörnet och det finns
lokala variationer i kvaliteten. I sydöstra Skåne finns det med dagens täkter ett
överskott för det lokala behovet, men det är tveksamt om ballasten räcker för att
även försörja de andra delregionerna.
Även om nordöstra Skånes täkter skulle kunna avlasta täkterna i sydvästra och
nordvästra Skåne skulle detta kräva många tunga lastbilstransporter igenom
regionen, från det nordvästra eller centrala delarna av Skåne ner till de västra
delarna av regionen där byggbehovet är som störst. Långa transporter av
ballastmaterial har en negativ påverkan på miljön samt påverkar priset på
ballastmaterialet. Vid längre transportsträckor >50 km blir transportkostnaden i
samma storleksordning som kostnaden för själva produktionen (SGU, 2021).
Transport med fartyg eller tåg kan vara en möjlighet att utreda vidare.
Uppgraderade berg- och schaktmassor som uppstår i bygg och
anläggningsprojekt i regionen kan med dagens standardteknik enligt beräkningar
täcka drygt 20 % av ballastbehovet (Ecoloop, 2020). Detta gäller tillämpningar med
lägre kvalitetskrav, till exempel fyllning och förstärkningslager i Skånes västliga
tillväxtområden. Beroende på berg- och schaktmassornas egenskaper skulle
metoder, som nu används i pilotskala, kunna medverka till att nå ännu högre nivåer
av återanvändning. Det är dock viktigt att material som används är kvalitetssäkrat för
den aktuella användningen. Genom att öka återvinningen går det att spara resursen
täktmaterial till de mest högkvalitativa tillämpningarna såsom betong, asfalt,
makadam och bärlager. För att minska koldioxidutsläppen från ballast och
schaktmassehantering krävs en kombination av ökad återvinning av massor i
kombination med elektrifiering arbetsmaskiner och transporter samt att i högre grad
använda effektivare och alternativa transportsätt, såsom fartyg och tåg.
För att nå målen behövs alltså en kombination av föreslagna åtgärder och
strategier.

De främsta utmaningarna
Den främsta utmaningen i Skåne län är att möta ökad efterfrågan av ballast i en
expansiv region och samtidigt hushålla med naturresurser för kommande
generationers behov och tillgodose andra intressen som sammanfaller geografiskt
med bergresurserna. Materialförsörjningen behöver även utvecklas för att uppnå
klimat och miljömål.
Materialförsörjningen fungerar idag inte optimalt eftersom:
• Tillgången till ballast för byggnation är ojämnt fördelad i Skåne och
bristen är stor där befolkningstillväxten är som störst
• Tillgången till högkvalitativ ballast för järn- och vägbyggnation är en stor
utmaning
• Andelen återvunna material utgör bara en bråkdel av de material som
säljs eller kommer till användning i Skåne eller angränsande län
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• Resurshushållning förutsätter en utvecklad samverkan mellan en rad
olika aktörer, allt från myndigheter - kommuner – planerare – arkitekter
– produktutvecklare – beställare – upphandlare - leverantörer – utförare
- täkter - avfallsbolag – transportörer – entreprenörer.

Syfte och mål med materialförsörjningsplanen
Syftet med materialförsörjningsplanen är att säkerställa en långsiktig tillgång till
ballastmaterial för framtida infrastruktur och bostadsbyggande på ett hållbart vis i
Skåne. Planen ska med Skånes regionala förutsättningar som grund belysa vilka
möjligheter och utmaningar det finns för en hållbar ballastförsörjning och utifrån
detta sätta upp mål för hur en hållbar ballastförsörjning kan uppnås. Planen ska
därmed tjäna som underlag för branschen, kommunernas planering samt beaktas vid
Länsstyrelsens hantering av frågor som rör fysisk planering och handläggning av
områdesskydd.
Långsiktiga effektmål

Länsstyrelsen har i uppdrag att bidra till genomförandet av Agenda 2030 och de 17
globala målen för hållbar utveckling. Dessa mål har varit en grund och utgångspunkt
i de tre prioriteringar som fastställts i verksamhetsplanen för Länsstyrelsen Skåne:
ett tryggt och delaktigt Skåne, hållbar mark- och vattenanvändning och robust
livsmedelsförsörjning (Länsstyrelsen Skåne, 2021). Genom denna
materialförsörjningsplan fokuserar vi arbetet kring hur vi vill hushålla med våra
naturresurser och använda de till det ändamål som de är mest lämpade för.
Tre långsiktiga effektmål har formulerats:
1. En långsiktigt hållbar försörjning av ballastmaterial
Vad innebär målet: En ballastanvändning som ligger inom ramarna för en
långsiktigt säkerställd och hållbar försörjning av material ska uppnås till 2030.
Jungfruligt täktmaterial används inte till lågkvalitativa ändamål utan nyttjas endast
där det inte kan ersättas av återvunnet material senast 2025. Berg- och
schaktmassorna som uppstår i byggandet återanvänds eller återvinns så högkvalitativt
som möjligt och ersätter till delar jungfruliga täktmaterial senast 2027.
2. Hantering och transportering av massor, med minskad miljöoch klimatpåverkan
Vad innebär målet: Masstransporternas fyllnadsgrad ökar och klimatpåverkan
från hantering (till exempel förädling och användning) samt transportarbete
minimeras. Hantering och transport av massorna ska genomföras med så lite
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påverkan på omgivning och miljö som möjligt. De tunga transporternas miljö- och
klimatpåverkan behöver följas upp och mätas för att nå klimatmålen till 2030.
3. Bred regional samverkan och lika behandling
Vad innebär målet: Täkter och mottagningsanläggningar för återvunna
schaktmassor planeras och lokaliseras utifrån ett regionalt perspektiv och med
mellankommunal samverkan. Länsstyrelsen ska erbjuda kunskapsunderlag och
vägledning till kommunerna. Regionala samsyn säkrar likvärdig och förutsägbar
tillsyn inom regionen.
Delmål

För att kunna nå de långsiktiga effektmålen har mätbara delmål och åtgärder
specificerats.
Delmål
Utbrutet material ska användas till de
ändamål de passar bäst till utifrån ett
resurshushållningsperspektiv.

Åtgärder
Vid tillståndsprövning bevakas
frågan om vad det utbrutna
materialet, utifrån
materialkvalitet, ska användas
till.

Materialförsörjningsplanen ska beaktas
vid fysisk planering och
infrastrukturplanering samt handläggning
av områdesskydd.
Återvinningen av berg- och schaktmassor
som genereras i byggprocessen ska öka.
Synliggöra flödena av ballast och
schaktmassor.
Uppmärksamma behovet att identifiera
viktiga täktlägen samt mottagningsytor
för schaktmassor för återvinning i den
kommunala fysiska planeringen.

Ett regionalt stöd för rådgivning och
utbildning inom cirkulär masshantering
har etablerats.

Ge regionalt stöd och rådgivning i tillsyn.

Ansvarig enhet
Länsstyrelsen (enhet)

Länsstyrelsen (enhet)

Ta fram en metod att följa upp
och mäta mängden återvunnet
berg och schaktmassor.
Hitta ett gemensamt digitalt
verktyg för att kunna mäta
flödena av massor i regionen.
1) LST uppmärksammar
kommunerna på frågan i
kommunernas
översiktsplanering samt
regionplaneringen.
2) Etablera en grupp för
samverkan om frågan (LST,
kommuner, TRV samt andra
betydande aktörer)
1) Utbildning om cirkulär
masshantering erbjuds
kommunerna.
2) Länsstyrelsens
omvärldsbevakning bidrar till
att stödja och ge rådgivning.
3) Upphandlingsstöd för
cirkulär masshantering tas
fram.
1) Ta fram vägledning för
tillsyn och anmälningsärenden
med målsättningen att
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Länsstyrelsen (enhet)

Länsstyrelsen (enhet)

Länsstyrelsen (enhet)

Länsstyrelsen (enhet)

Länsstyrelsen (enhet)

Ballast och schaktmassor ska hanteras på
ett hållbart sätt i täkt och på
mottagningsanläggningar
I tillståndsprocesser ska krav ställas på ett
resurseffektivt materialuttag och effektiva
transportlösningar.

Transporter av ballast från Nordöstra
Skåne till Sydvästra Skåne ska ske på ett
hållbart vis.

hanteringen i tillsyn och
anmälningsärenden ska vara
transparent och likvärdig i alla
kommuner i länet.
2) Erbjuda utbildning
Främja övergång till
elektrifierade arbetsmaskiner.
1) Följs upp i tillsynen av
ansökta anläggningar.
2) Utbildning om effektiva
transportlösningar ska
erbjudas, till exempel
elektrifierade lastbilar.
1) Följ upp koldioxidutsläppen
av tunga fordon
2) Ta fram förslag på
alternativa transportvägar med
tåg och båt.

Länsstyrelsen (enhet)

Länsstyrelsen (enhet)

Länsstyrelsen (enhet)

Ansvar och roller
Materialförsörjningsplanen vänder sig till ett antal aktörer med delat ansvar för
materialhushållningen. För att bidra till en hållbar ballastförsörjning och ett hållbart
samhälle måste alla aktörer arbeta aktivt med materialförsörjningsfrågan inom ramen
för sina respektive roller där:
• Länsstyrelsen har ett övergripande ansvar för de regionala miljömålen inom
ramen för en hållbar utveckling i Skåne, har ansvar för tillståndsprövningen
och tillsyn av täkter, samt har ansvar att granska kommunernas
översiktsplaner och detaljplaner och verka för att materialförsörjningsfrågan
och behovet av mellankommunal samverkan beaktas.
• Kommunerna har ansvar för den fysiska planeringen, översikt och
detaljplanering, för tillsyn av täkter vid överlåten tillsyn, samt ansvar för
tillsyn av övrig materialhantering. Kommunerna har även har ansvar som
remissinstans i prövningsärenden samt har ansvar att uppnå de svenska
miljökvalitetsmålen.
• Täktbranschen har ansvar för att bedriva en miljömässigt hållbar verksamhet
inom ramen för meddelade tillstånd samt att bidra till en hållbar
ballastförsörjning.
• Ballastanvändare i form av väghållare, byggherrar (både privata och
offentliga) har ansvar att använda ballast på ett hållbart sätt genom att bland
annat efterfråga alternativa material och tekniker i stället för naturgrus och
jungfruligt material. Trafikverket är en aktör som hanterar stora mängder
massor och vars tekniska krav och arbetssätt ofta påverkar branschen i sin
helhet. Trafikverket kan därmed sägas ha ett särskilt ansvar för att bidra till
en hållbar ballasthantering.
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Genomförande och uppföljning
Den regionala materialförsörjningsplanen behöver hållas aktuell. Länsstyrelsen
Skåne län ansvarar för att följa upp mål, delmål och åtgärder vart fjärde år i samband
med fördjupad utvärdering av miljömålen.
Masshanteringsplanens innehåll behöver svara upp mot rådande förutsättningar
och aktuellt kunskapsläge och den måste vara aktuell för att kunna fungera som
vägledning. Inför att kommunerna ska ta fram sin planeringsstrategi ska länsstyrelsen
ta fram ett underlag för detta i slutet av varje mandatperiod enligt 3 kap 26§ planoch bygglagen (PBL). I samband med det bör Materialförsörjningsplanen
uppdateras. Exempelvis behöver behovsanalyser, trender och prognoser omprövas.
Om planen bedöms inaktuell i vissa avseenden kan den ändras i dessa delar. Vid
behov kan planen revideras i sin helhet.
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Del 2 – Om förutsättningarna i Skåne.
En expansiv region
Behovet av ballast speglar och följer aktiviteten inom bygg- och
anläggningsbranschen samt förändring i befolkningsmängden. Skåne län är och
förväntas vara en expansiv region. Ungefärlig befolkningsökning är enligt olika
prognoser cirka 9 % från 2020–2030 eller till cirka 1,5 miljoner i absoluta tal (SCB,
2020) (Region Skåne, 2020). Fördelningen av befolkningsökningen är inte jämn
över länet. De västra delarna ökar mer än de östra vilket analyseras djupare längre
fram i denna rapport.
Tabell 1. Prognos befolkningsökning i Skåne. Källor: År 2020 och 2029 (Region Skåne, 2020) År 2040 (SCB, 2021). Prognoser
för 2029 och 2040 är avrundat av hänsyn till de stora osäkerheterna på så långa tidsperspektiv.

Befolkning Skåne

2020
1 391 000

2029
1 500 000

2040
1 600 000

Befolkningskoncentrationer finns framför allt i de västra delarna, i Malmö/Lundoch Helsingborgsområdet, men det finns många små samhällen spridda i landskapet.
Många av dem är tätorter, det vill säga har sammanhängande bebyggelse med minst
200 invånare.

Figur 2. Bebyggelse och tätorter i Skåne. Bebyggelsen är spridd även om koncentrationen av tätorter framförallt finns längs med
kusten och dess västra delar. Tätorter utgörs av ett område med minst 200 invånare dr avståndet mellan husen är mindre än 200 meter.
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Befolkningsökning, ekonomisk utveckling och urbanisering, tillsammans med
ökad välfärd och global handel, bidrar till ett ökat tryck på transportsystemet – både
vad gäller personresor och godstransporter (Trafikverket, 2018). Detta kräver
utveckling av transportsystemet för att kunna ge människor och gods en
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet. En utbyggnad och
förvaltning av transportinfrastrukturen kräver ballastmaterial.

Figur 3. Infrastrukturen i Skåne med vägar, järnvägar och flygfält.

Transportinfrastrukturen i Skåne utgörs bland annat av vägar, järnvägar,
flygplatser samt hamnar. Vägsystemet i Skåne består av ett finmaskigt och tätt
vägnät. Europavägar, riksvägar och länsvägar tillhör det statliga vägnätet och utgörs
av de större vägarna som binder samman städer och orter. Inom städer och
samhällen finns väg- och gatunät som ägs och underhålls främst av kommunerna.
Förutom nämnda vägar finns det mindre vägar som är enskilda och drivs av
vägsamfälligheter eller i privat regi.
Järnvägarna i Skåne består av några av Sveriges viktigaste stambanor tillsammans
med mellanstora och mindre regionala banor. De stora nationellt viktiga banorna
utgörs av Södra stambanan och Västkustbanan. Banor som i ett nationellt perspektiv
kan framstå som mindre viktiga är ur Skånes perspektiv ofta nödvändiga och viktiga
för arbets- och studiependling samt godshantering, till exempel Ystad- och
Österlenbanan, Skånebanan och Lommabanan.
I Skåne finns flygplatserna Malmö Airport, Kristianstad Österlen Airport och
Ängelholm– Helsingborg Airport.
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Sjöfarten har stor betydelse i länet och hamnarna i Helsingborg, Malmö,
Trelleborg, Ystad och Åhus är viktiga för transporterna till och från Sverige.
Hamnarna fungerar som en länk mellan sjötransporter och landtransporter.
Hamnstrukturen påverkas av faktorer som upplandets samhällsstruktur, det
geografiska läget, typ av hamntrafik, utvecklingen mot större och dyrare fartyg samt
förutseende planering.
Hela transportsystemet utvecklas och underhålls kontinuerligt. I den nationella
transportinfrastrukturplanen finns finansiering av drift och underhåll på samtliga
vägar och järnvägar samt nyinvesteringar i järnvägar och nationella (Europa) vägar. I
dessa planer anges namngivna objekt om projektet uppnår en viss kostnadsnivå.
Samtliga pågående investeringsprojekt i Skåne finns redovisade på Trafikverkets
hemsida.

Förväntade ballastbehov
Den ökade befolkningsmängden och det ökade trycket på transportsystemet gör att
det i regionen finns behov av investeringar i bostäder och infrastruktur. Det här
indikerar ett högt och ökande behov av ballast i regionen de närmaste 20 åren. Det
är dock svårt att modellera framtida ballastbehov och det finns ingen etablerad
metod för att göra det. SGU gör prognoser på ballastbehov utifrån samband mellan
bygg- och anläggningssektorn och statistik över ballastleveranser enligt
miljörapportering (SGU, 2021). I prognoserna tas även hänsyn till förändringar i
befolkningsmängd. Ecoloop tillsammans med Luleå Tekniska Universitet har
utvecklat en metod, för att prognosticera ballastbehovet utifrån planerad byggande
(Magnusson, et. al 2019). Denna metod bygger på en modellering av olika
planeringsverktyg som hanteras i Optimass, ett verktyg som tagits fram för att
hantera dessa beräkningar. Både metoderna har olika styrkor och svagheter men
används de tillsammans kan relativt bra framtidsprognoser göras.
Ballastprognoser utifrån statistik enligt miljörapportering och
befolkningsstatistik

Den årliga användningen av ballastmaterial från regionens täkter i Skåne har under
den senaste 10-årsperioden fluktuerat kraftigt och har haft ett medelvärde på 7,4 ton
per invånare (SGU, 2021). Det är lägre än medelvärdet under samma period för
Sverige totalt, som är 8,8 ton per invånare och år. Det följer mönstret att mer
tätbefolkade regioner har en lägre ballastanvändning per person och år.
Sedan 2014 har produktionen av ballast i Skåne län ökat kraftigt. I Skåne
levererades det 2020 totalt drygt 11,8 miljoner ton ballast vilket är en ökning med
0,7 miljoner ton sedan 2019 (SGU, 2021). SGU gör bedömningen att
förbrukningen 2030 kommer ligga på 11,8 - 12,5 miljoner ton vilket innebär cirka
7,9 – 8,3 ton per person och år, i snitt drygt 8 ton per person, det vill säga i nivå
med förbrukningen 2019. Leveransmängden kommer bli i genomsnitt mellan 10,5 –
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12 miljoner ton/år mellan 2020 - 2035, vilket innebär en mängd om cirka 150–180
miljoner ton totalt (SGU, 2021). Figur 4 visar SGU:s framskrivning av behovet av
ballast (SGU, 2021). Framskrivningen visar behovet av ballast vid hög respektive låg
aktivitet inom bygg- och anläggningsområdet och bygger på kommunernas
befolkning samt hur de har angivit planerat bostadsbyggande och brist på bostäder
enligt Boverkets bostadsenkät.

Figur 4. Produktion av ballast i Skåne län och prognos över behovet av ballast i Skåne län fram till 2035. Källa (SGU, 2021)

Skattat ballastbehov presenteras baserat på ett genomsnittligt behov enligt SGU:s
prognos kombinerat med befolkningsutvecklingen i länet. Schablonsiffran 8 ton
ballast per person och år har använts.
Tabell 2. Prognos för ballastbehovet i Skåne som helhet. Prognosen bygger på ett genomsnittligt behov av cirka 8 ton per person och
år samt länsstyrelsens befolkningsprognos (Region Skåne, 2020).

Befolkning
Behov av ballast (ton
per år)

2020
1 391 000
11 000 000

2029
1 500 000
12 000 000

2040
1 600 000
13 000 000

Behovet fördelas inte jämnt över länet. Det är störst i de sydvästra och
nordvästra delarna samt kring Kristianstad och Ystad (Figur 5).
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Figur 5. Ballastbehovet i Skåne.

Ballastbehov utifrån planeringsunderlag

Genom att modellera ballastbehovet med hjälp Optimass, baserat på
planeringsunderlag såsom översiktsplaner, detaljplaner samt infrastrukturplaner har
behovet av ballast i Skåne beräknats till cirka 7 miljoner ton i medeltal per år under
perioden 2020–2030 (Ecoloop, 2020). I den siffran är inte asfalt och
betongtillverkning inkluderad. En komplettering av Optimass beräkningar för asfalt
och betong visar på ett ytterligare behov på ca 4 miljoner ton ballast år 2020.
Behovet för asfalt och betong förväntas öka till knappt 6 miljoner ton år 2050. Det
totala ballastbehovet i Skåne är därmed nästan 11 miljoner ton i nuläget för att öka
upp till nästan 13 miljoner ton år 2050 vilket är helt i överensstämmelse med SGUs
prognos för samma tidsintervall (Figur 4).
I prognosen enligt Optimass återges utöver en volym även en kvalitetsindelning
av ballastbehovet, indelat i fem olika klasser som baseras kvalitetskrav (Figur 6).
Kvalitetsindelningen av ballastbehovet visar att en stor andel av den ballasten som
behövs inte har höga kvalitetskrav.
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Figur 6 Kvalitetsindelning av prognosticerat ballastbehov beräknat för Skåne med Optimassmodellen. Asfalt och betongballast är
inte inkluderat i figuren. Källa: (Ecoloop, 2020).

I analysen av det framtida behovet av ballast har ingen hänsyn tagits till etablering
av exempelvis en förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, byggande av
Öresundsmetro och endast till viss del byggande av höghastighetsjärnväg. Sådana
projekt kommer öka ballastbehovet ytterligare i de västra delarna. Omvänt kan
analysen i delar överskatta behoven i kommuner med stor och tät befolkning
eftersom det i dessa kommuner kan vara en lägre byggtakt på grund av minskad
tillgång på byggbar mark.

Skånes geologiska förutsättningar
De berggrundsgeologiska förutsättningarna varierar stort inom Skåne län (Figur 7).
Berggrunden är tolkad av SGU och kan grovt delas in i tre huvuddelar: den yngre
sedimentära berggrunden, Tornquistzonen och den äldre kristallina berggrunden
(SGU, 2021). Tornquistzonen är ett cirka 100 km brett strukturgeologiskt stråk
tvärs genom Skåne län från nordväst till sydöst, med sedimentära bergarter kantat av
förkastningszoner och urbergshorstar (i Skåne även kallat åsar). Söder om
Tornquistzonen finns mäktiga lager av sedimentära bergarter. Norr om
Tornquistzonen domineras berggrunden istället av kristallint urberg. Undantag är
Kristianstadsslättens sedimentära berggrund och den sedimentära berggrunden vid
Ängelholm.
I den kristallina berggrunden finns ytterligare ett strukturgeologiskt stråk, den så
kallade Protoginzonen. Det kristallina urberget har sin huvudsakliga utbredning i
norra delen av länet, men finns även inom Tornquistzonen i urbergshorstarna
Romeleåsen och Söderåsen, samt på Kullen. Det kristallina urberget i Skåne
domineras av mer eller mindre omvandlade bergarter, vanligen med granitisk
sammansättning, kallade ortognejs och gnejsiga granitoider.
Inom och norr om Tornquistzonen finns en stor mängd diabasgångar, upp till 50
m breda. Den sedimentära berggrunden i Skåne finns i strukturella sänkor och
bassänger. Kristianstadsslätten (Kristianstadbassängen) domineras av kalk- och
sandsten, och i Ängelholmsområdet (Ängelholmstråget) domineras berggrunden i
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huvudsak av lersten och slamsten. Inom Tornquistzonen präglas berggrunden av
leriga och skiffriga sedimentära bergarter, men inom de centrala och nordvästliga
delarna finns även grovkornig (arkosisk) sandsten, och i de södra delarna kalk- och
sandsten. Sydvästra Skåne söder om Tornquistzonen domineras av mäktiga lager av
kalk- och sandsten.

Figur 7 Förenklad översikt över berggrunden i Skåne (SGU, 2018)

Mycket av Skånes byggande sker i nära anslutning till städerna Malmö och Lund.
Jorddjupet är stort vilket ger små mängder entreprenadberg som dessutom är av
mycket skiftande kvalitet. Den skiftande kvaliteten beror främst på att den
närliggande Romeleåsens urbergshorst utgörs av hållfasta magmatiska och
metamorfa bergarter, medan områdena runt Romeleåsen utgörs av yngre
sedimentära bergarter med betydligt sämre materialegenskaper avseende
hållfastheten. Bland bergarter med sämre ballastegenskaper kan nämnas alunskiffer
som utöver att den spricker upp längs med glimmerplanen och vittrar lätt, dessutom
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har en extremt dålig hållfasthet. Slutligen innehåller den även förhöjda halter av
uran. I anslutning till alunskiffern finns däremot den mycket hårda, kambriska
sandstenen som på grund av sin hårdhet används som asfaltsten och dessutom delvis
kan ersätta naturgruset för betongframställning. Alla sandstenar i Skåne är inte lika
bra. De sedimentära bergarterna överlagras dessutom av mäktiga jordtäcken,
vanligen mer än 30 meter djupa, varför schaktarbeten i dessa områden sällan
genererar bergschakt utan främst olika jordschakter vilka ofta har en begränsad
användning (SGU, 2021).
De regionala skillnaderna i bergkvalitet för betong i Skåne län återspeglas i de
geologiska förutsättningarna där berggrunden i sydvästra Skåne generellt sett inte är
användbar som ballast och berggrunden i nordöst, i många fall, har goda egenskaper
för användning som ballast. Bergkvaliteten är kartlagd med provtagning och analyser
av SGU i fyra områden vid Söderåsen, Nävlingeåsen, Linderödsåsen och Romeleåsen
(Figur 9, Figur 10, Figur 10).

Figur 8. Bergkvalitetsklassning för användning till betongballast Skåne. Källa: (SGU, 2018)
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Kartläggningen är avsedd att underlätta övergången i ballastproduktionen från
naturgrus till krossberg (SGU, 2018). Valet av karteringsområden bygger på en
sammanvägning av förmodat behov och tidigare kända uppgifter om bergkvalitet där
urberg och vissa sorters sandsten har antagits ha god kvalitet generellt. Sandstenen i
Linderödsåsen är dock av väldigt skiftande kvalitet (Göransson, 2021). Kartorna
beskriver bergkvalitet för betongändamål (Figur 8), för vägändamål (Figur 9) och för
järnvägsändamål (Figur 10). Kvalitetsklassningen är gjord i en fyrgradig skala där
klass 1 är högsta kvalitet och klass 4 är lägsta kvalitet. I kartorna visas dessa med
mörkare färg ju högre kvaliteten är. Kvalitetsparametrar som använts i bedömningen
är bland annat motståndskraft mot nötning och fragmentering, kornform, flisighet,
innehåll av sulfidmineral och glimmerhalt. Kvalitetsparametrarna för de tre olika
användningsområdena är till viss del överlappande, men för betong ställs högre krav
på mineralogisk-kemiska parametrar såsom sulfidhalt och alkalisilikareaktivitet och
väg och järnväg ställs högre krav på fysikaliska parametrar såsom motstånd mot
fragmentering (Los Angeles-tal) och nötning (kulkvarnsvärde). För mer ingående
beskrivning av kvaliteten och kvalitetsparametrarna hänvisas till SGU:s rapport.

Figur 9. Bergkvalitetsklassning för användning till vägballast Skåne. Källa: (SGU, 2018)
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Berg med god kvalitet för betongändamål finns framför allt i Söderåsen och
Nävlingeåsen och till viss del i Romeleåsen. Kringliggande områden med liknande
bergarter kan också förmodas hålla liknande kvalitet, men är inte kartlagda med
provtagning och tester. Bedömning av dessa kringliggande mörkblå områden är
gjord baserad på kunskap om de olika bergarternas generella egenskaper för
betongändamål.
En motsvarande sådan generell bedömning är inte gjord för lämpligheten för
väg- och järnvägsändamål, men som en mycket grov bedömning kommer områden
med goda egenskaper för betongballast ofta att sammanfalla med goda egenskaper
för väg- och järnvägsballast. Berg med god kvalitet för väg finns framför allt i
Söderåsen och Romeleåsen. Dessa innehåller även berg av god kvalitet för järnväg,
vilket även finns i Linderödsåsen och Nävlingeåsen, men i mindre omfattning.

Figur 10. Bergkvalitetsklassning för användning till järnvägsballast Skåne. Källa: (SGU, 2018)
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Jorddjup

De mest expansiva delarna i Skåne sammanfaller geografiskt ungefär med de
områden som har de mäktigaste jordlagren. Alltför stora jorddjup gör det ofta
ekonomiskt olönsamt att komma åt berggrunden även om den har bra egenskaper
för ballast. Vid jorddjup på mer än fem meter blir det därför ekonomiskt
problematiskt att starta bergtäktsverksamhet i många delar av Sverige (SGU, 2021).
De ekonomiska förutsättningarna varierar dock över landet och i Skånes västra delar
är det dock inte ovanligt att täkttillstånd söks på platser med mer än fem meters
jorddjup, kanske till och med tio eller tjugo meter. Det innebär att eventuella täkter
först behöver schakta bort stora mängder jord, ofta av siltig och lerig karaktär som
är svåra att använda till ballaständamål och därför ofta går till lågkvalitativa ändamål
såsom bullervallar, allmän utfyllnad eller till efterbehandling av täkten i ett senare
skede.
Områden med stora jorddjup sammanfaller i västra Skåne med några av landets
bästa åkerjordar vilket innebär att ballastintresset på dessa platser kommer i konflikt
med livsmedelsförsörjningen och beredskapsintresset.

Figur 11. Jorddjup Skåne.
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Skånes nuvarande täkter och tillståndsgivna mängd ballast
I Skåne finns det 53 täkter med gällande tillstånd (Figur 12).

Figur 12 Aktiva täkter i Skåne

Den sammanlagda årliga tillståndgivna uttagsmöjligheten är drygt 16 miljoner
ton, varav nära 13 miljoner ton berg, två miljoner ton naturgrus och en miljon ton
reststen (Länsstyrelsen i Skåne län, 2021). Den tillståndsgivna uttagsmöjligheten är
idag högre än behovet i länet som är cirka 11 miljoner ton. (Tabell 3)
Tillstånden är dock tidsbegränsade. Om inga nya täkttillstånd medges kommer
mängden tillståndsgivet ballast minska med närmare 10 miljoner ton fram till 2030
och därefter fortsätta minska med 3 miljoner ton varje decennium fram till 2050.
Under samma period kommer behovet att öka från drygt 11 miljoner ton till över
13 miljoner ton. Under det närmaste decenniet kommer alltså den tillståndsgivna
mängden bli ungefär hälften (cirka 6 miljoner ton) av det prognosticerade behovet
(cirka 13 miljoner ton). Vid eventuella förnyade tillstånd kommer denna tolkning
att behöva revideras. (Tabell 4)
Tabell 3 Antal täkter och tillståndsgiven mängd 2021. Källa: (Länsstyrelsen i Skåne län, 2021)
Typ av material

Berg

Naturgrus/
sand/morän

Reststen

Summa

Tillståndsgiven mängd

185 934 000

29 800 000

15 090 000

230 824 000
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Tillståndsgivet
maximalt årligt uttag

12 821 000

2 295 000

950 000

16 066 000

Antal anläggningar

23

17

13

53

Tabell 4. Summan av tillståndsgiven mängd material utifrån utgångstid för tillståndet. Källa: (Länsstyrelsen i Skåne län, 2021)
Summa av
Tillståndsgivet maximalt
årligt uttag
Åren
Utgår 2021-2029
Utgår 2030-2039
Utgår 2040-2050
Totalsumma

Berg

Naturgrus/
sand/
morän

Reststen

Totalsumma

7 700 000
2 296 000
2 825 000
12 821 000

1 905 000
320 000
70 000
2 295 000

347 000
463 000
140 000
950 000

9 952 000
3 079 000
3 035 000
16 066 000

Värdefulla ämnen och material

Fyndigheter som innehåller värdefulla ämnen eller material kan utpekas som
riksintressen av SGU. Bestämmelserna om riksintressen finns i miljöbalken 3:e
kapitel 7 § andra stycket. Områden som är av riksintresse ska skyddas mot åtgärder
som påtagligt kan försvåra utvinningen av dessa ämnen och material.
SGU:s kriterier för förslag till riksintresse är i korthet att:
• Ämnet eller materialet har betydelse för samhällets behov (bl a särskild
regional betydelse.
• Ämnet eller materialet har särskilt värdefulla egenskaper och
• Området med fyndigheten är väl avgränsat, undersökt och dokumenterat.
De utpekade riksintressena för ballastförsörjningen har av SGU bedömts som
viktigt för den regionala utvecklingen i Skåne. Inom sådana områden får kommuner
och statliga myndigheter inte planera för eller lämna tillstånd till verksamheter som
kan förhindra eller påtagligt försvåra ett utnyttjande av mineralresurserna.
Riksintressena har på kartan nedan (Figur 13) markerats som avgränsade
områden eller punkter. För varje riksintresse finns en beskrivning av vad
riksintresset omfattar och vilka urvalskriterier som tillämpats när det pekats ut.
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Figur 13. Riksintresse värdefulla ämnen och material.

I Skåne finns 16 riksintresseområden för ämnen och material varav fyra är av
intresse för ballaständamål. Dessa är förekomsterna av kvartsit i Skrylle och
Hardeberga nära Södra Sandby, av gnejs i Önneslöv sydöst om Dalby samt av
kvartsit vid Lyby sydväst om Hörby. Täkten i Önneslöv har meddelats nytt tillstånd
meddelades den 31 december 2021 (ej vunnit laga kraft). Täkten i Hardeberga
meddelades nytt tillstånd den 16 december 2021 (ej vunnit laga kraft). Ingen aktiv
täkt finns i Lyby. (SGU, 2021).

Motstående intressen och värdekärnor
Områden ska användas för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för
med hänvisning till beskaffenhet, läge och föreliggande behov. Det finns olika
nyttjandeintressen och bevarandevärden som ständigt måste vägas mot varandra i
planering och exploatering. I all planläggning ska de allmänna intressena, det vill
säga samhällets gemensamma intressen, beaktas och tillgodoses i all planläggning.
När en anläggning ska prövas eller en detaljplan tas fram så prövas de enligt gällande
lagstiftning och utifrån Plan- och Bygglagen och Miljöbalken.
Kommunerna ska i sina översiktsplaner redovisa avgränsningen och deras
bedömning av riksintressen och allmänna intressen. Detta gäller
materialförsörjningen, vattenförsörjningen såväl som jord- och skogsbruk som
områden med höga natur- och kulturvärden. Om de allmänna intressena är av
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riksintresse så får ingen exploatering ske som kan påtagligt skada de värden som
utgör riksintresset. Vid en prövning, oavsett om det är plan- och bygglagen eller
miljöbalken, prövas om förslaget på åtgärd är lämplig och möjlig utifrån den markoch vattenanvändning som planeras. Detta gäller även vid prövning av täkttillstånd.
Länsstyrelsen ska i sina yttrande ta till vara statens intresse, men det är många
myndigheter som har ett ansvar att peka ut riksintressen och andra områden med
stora värden och det är inte länsstyrelsens roll att värdera dessa mot varandra, det är
kommunens roll. Länsstyrelsen ska däremot påpeka om statens intressen inte tas till
vara och kan överpröva kommunens beslut i vissa ärenden.
Riksintressen ska skyddas och så långt som möjligt bevaras opåverkade eller som
strategisk resurs. En sammanläggning av Skånes olika intressen och värden visar att
det är en mycket begränsade arealer kvar, 26 % av Skånes yta som är tillgänglig och
har användbar berggrund för betong, väg- och järnvägsändamål (Figur 14). I de
kartor som presenteras finns ett urval av dessa intressen redovisade och de kan
samverka eller är motstående intressen.

Figur 14. Samlade värdekärnor är en karta som redovisar tätorter, områden med detaljplaner, grundvattenförekomster,
kulturreservat, områden med landskapsskydd, nationalparker, riksintressen enligt Natura 2000 utifrån fågeldirektivet och
habitatdirektivet, naturreservat, riksintressen för friluftsliv, riksintressen för kulturmiljö, riksintresse för naturvård enlig miljöbalken 3
kap 6§, riksintresse för rörligt friluftsliv enligt miljöbalken 4 kap 1-2 §§, strandskyddsområden, vattenskyddsområden, järnvägar,
flygfält och allmänna vägar. Dessa värden kan samverka eller vara motstående intressen.

Naturvärden

Många områden har höga naturvärden och all natur har ett grundläggande värde.
Dessa kan skadas om det sker ingrepp i miljön. Områden som har särskilt höga
25
171

naturvärden kan ha olika typer av skydd och de regleras genom miljöbalken. I en del
fall räcker inte bestämmelserna i miljöbalkens 3 och 4 kapitel eller andra generella
regler (till exempel riktlinjer i kommunala översiktsplaner,
strandskyddsbestämmelser och internationella konventioner undertecknade av
Sverige) för att tillgodose skyddsbehovet i ett område som förklarats vara av
riksintresse. I sådana fall kan det bli aktuellt att skydda området med stöd av
miljöbalkens kapitel 7, det vill säga att avsätta området som exempelvis
naturreservat. Ett rikt friluftsliv är också beroende av skyddad och ursprunglig
natur, inte bara för att områdena finns kvar på lång sikt utan även för att de ofta görs
tillgängliga genom leder, skyltning, information, naturvägledning med mera.
Skyddad natur bjuder ofta på natur- och friluftsupplevelser utöver det vanliga –
här kan alla som vill njuta av rofylld, artrik och vild natur.
Det finns många olika skyddsformer för natur i Sverige. Den vanligaste är
naturreservat och de starkaste formerna är nationalpark och Natura 2000. Här finns
översiktlig information om de olika skyddsformerna.
Riksintresse för naturvård

Områden av riksintresse för naturvård är unika eller speciella i en region, i landet
eller sett ur ett internationellt perspektiv. Värdena i mark- och vattenområdena
samt i den fysiska miljön i övrigt är av en sådan betydelse från allmän synpunkt att de
är särskilt viktiga att skydda.
Natura 2000

Natura 2000-områdena ingår i EU:s nätverk av värdefulla naturområden. Dessa
innehåller vissa naturtyper och arter som är skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv.
Natura 2000-områden kan omfattas av antingen habitatdirektivet (SCI-områden)
eller fågeldirektivet (SPA-områden) och det finns i dag totalt cirka 4 000 områden i
Sverige. Områdena sammanfaller delvis. Ett Natura 2000-område kan samtidigt vara
naturreservat eller omfattas av andra skydd för naturvärdena.
Inom ett Natura 2000-område är det i princip omöjligt att få tillstånd för
täktetablering. Det är viktigt att undersöka om det finns Natura 2000-områden i
närheten av en planerad täktverksamhet och hur dessa skulle kunna påverkas av
verksamheten. Om det finns risk att bevarandestatusen för några naturtyper eller
arter som omfattas av naturadirektiven i ett Natura 2000-område förändras på grund
av den planerade täkten ska en separat miljökonsekvensbeskrivning tas fram. Det
krävs särskilt tillstånd från regeringen för att få bedriva täktverksamhet som på ett
betydande sätt kan påverka miljön negativt i ett Natura 2000-området, liksom inom
det så kallade influensområdet som omger Naturaområdet. Utsträckningen av
influensområdet varierar beroende av förutsättningarna på plats. Länets Natura
2000-områden visas i karttjänsten. Natura 2000-direktivens arter omfattas av
Artskyddsförordningen som ger ett starkt skydd åt vissa arter. Om dessa arters
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bevarandestatus påverkas av täktverksamheten krävs särskilda tillstånd för att kunna
starta täktverksamhet.
När det föreligger förslag till nya Natura 2000-områden som ligger hos
regeringen för beslut får ej medlemsländerna försämra områdena innan beslut.
Nationalparker

Värdefulla mark- och vattenområden som ägs av staten och som i princip är
oförstörda eller uppfyller andra kriterier för skydd får förklaras som nationalparker.
Syftet är att bevara områdena så att även framtida generationer ska kunna få uppleva
dem. Inom nationalparker är det omöjligt att få tillstånd för att etablera en täkt.
Naturreservat

De senaste femtio åren har människan påverkat och förstört naturmiljöer i långt
snabbare takt än någonsin tidigare i historien. Vi måste därför bättre värna och vårda
våra skogar, vattendrag, betesmarker, skärgårdar och andra naturmiljöer.
Naturreservat bildas av länsstyrelsen eller kommuner för att bevara biologisk
mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av
områden för friluftsliv. Naturreservat kan även inrättas för att skydda, återställa eller
nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter.
Naturreservat är en av grunderna i bevarandearbetet för att även kommande
generationer ska kunna få uppleva olika naturtyper och en mångfald av arter. Inom
naturreservat är det i princip omöjligt att få tillstånd för att etablera en täkt.
Naturvårdsområden är en kvarleva från den tidigare naturvårdslagen och har i
dag status som ett naturreservat. Åtgärderna för skydd eller vård av naturmiljön är
dock inte så pass omfattande att området behöver avsättas som naturreservat.
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Figur 15. Naturvärden (Nationalparker, Riksintresse Natura 2000 fågeldirektivet, Natura 2000 habitatdirektivet, Riksintresse
för naturvård, Nationalparker och Naturreservat)

Landskapsbild

Landskapsbildsskydd syftar till att skydda landskapsbilden mot förändringar till följd
av till exempel schaktning. För varje område finns särskilda bestämmelser
Landskapsbildsskydd är ett begrepp från den gamla naturvårdslagen. Det finns inte
med i den nu gällande miljöbalken, men om ett område har omfattats av
landskapsbildsskydd en gång i tiden så gäller det fortfarande så länge länsstyrelsen
inte beslutar om något annat. Landskapsbildsskyddet infördes innan begreppet
riksintresse fanns för att man skulle kunna skydda stora områden utan att behöva
bilda reservat. Inom dessa bör täktetablering undvikas. Möjligheten att få tillstånd
beror på hur den planerade verksamheten förhåller sig till förutsättningarna i
området.
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Figur 16. Landskapsbildskydd enligt Skånes bestämmelser 2019

Vattenvärden

Tillgången på vatten för vattenförsörjningen är en av våra allra viktigaste
naturresurser och ett allmänt intresse. Det ställer höga krav på varsamt nyttjande
och skydd mot verksamheter och åtgärder som kan påverka vattnets kvalitet och
kvantitet negativt. Vattenförekomsten utgör en sårbar del i vattenförsörjningen.
Strandskyddsområden

Strandskydd kan förordnas utmed hav, sjöar och vattendrag med syftet att trygga
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land
och i vatten för djur- och växtlivet. Skyddet omfattar oftast land och vattenområdet
intill 100 meter från strandlinjen men kan nå så långt som 300 meter från
strandlinjen om det behövs för att tillgodose något skyddsintresse. Det råder stor
restriktivitet mot bebyggelse och att etablera verksamheter i strandskyddsområden.
Vattenskyddsområde

Ungefär två tredjedelar av alla svenska grundvattentäkter, däribland de flesta större
kommunala grundvattentäkter, har ett vattenskyddsområde (SGU, 2022). Många är
dock väldigt gamla (ca 80 % har inrättats före miljöbalkens tillkomst) och det finns
behov av revidering. Vi har i Skåne idag ca 150 vattenskyddsområden.
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Syftet med vattenskyddsområden är att ge vattenförekomster som är viktiga för
dricksvattenförsörjningen ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgångar säkras i
ett långsiktigt perspektiv – ett flergenerationsperspektiv. Skyddet av viktiga
råvattentillgångar bör ha en mycket hög prioritet för att syftet ska kunna uppnås
(Havs- och vattenmyndigheten, 2021) .
Grundvattenförekomster

Datamängden med Grundvattenförekomster redovisar områden med grundvatten i
jord eller berg med speciellt goda förutsättningar för grundvattenutvinning.
Förekomsterna är viktiga för bland annat dricksvatten-försörjning och
vattenförvaltningen. Vattenförvaltningen utförs av myndigheter och länsstyrelser
och syftar till att uppfylla kraven i bl.a. ramdirektivet för vatten (2006/60/EG) och
grundvattendirektivet (2006/118/EG).

Figur 17. Vattenvärden (Vattenskyddsområde, Grundvattenförekomst sand/grus, Grundvattenförekomst sediment,
Grundvattenförekomst urberg, Strandskyddsområde)

Kulturvärden

Många områden som har höga kulturvärden är områden som påverkats av
människor. Områden som har särskilt höga värden kan ha olika typer av skydd och
de regleras genom miljöbalken. I en del fall räcker inte bestämmelserna i
miljöbalkens 3 och 4 kapitel eller andra generella regler (till exempel riktlinjer i
kommunala översiktsplaner och internationella konventioner undertecknade av
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Sverige) för att tillgodose skyddsbehovet i ett område som förklarats vara av
riksintresse. I sådana fall kan det bli aktuellt att skydda området med stöd av
kulturmiljölagen. Kulturmiljölagen (KML 1989:850) skyddar fornlämningar,
byggnadsminnen och kyrkor. Det krävs tillstånd för ingrepp i fornlämning och
ansökan om samråd och tillstånd behöver göras i god tid före projekt som berör
dessa områden. I Fornsök (www.raa.se) finns alla kända fornlämningar registrerade,
men även okända fornlämningar skyddas av lagen. Inför projektering av ett område
kan du gå in i Fornsök och se om kända fornlämningar berörs eller ej.
I Kulturmiljöprogram för Skåne finns olika miljöerna beskrivna och vilket skydd
de har. Det framgår av länsstyrelsens hemsida och webb-GIS där varje område går
att finna. Kulturlandskapet i Skåne har präglats av agrarlandskapet och dess hävd
under lång tid. Kulturmiljöprogram för Skåne är ett stöd vid planering och regional
utveckling. Kulturmiljöprogrammet är ett regionalt kunskapsunderlag för
tjänstepersoner på kommuner, konsulter och andra utövare i det skånska landskapet.
Här kan man läsa hur landskapet påverkats genom olika processer och påverkan
(Länsstyrelsen i Skåne län, 2022).
Riksintressen för kulturmiljövården

Områden av riksintresse för kulturmiljövården är unika eller speciella i en region, i
landet eller sett ur ett internationellt perspektiv. De ska sammantaget representera
hela landets historia från förhistorisk tid till nutid. De ska visa hur människan
utnyttjat tillgängliga naturresurser samt illustrera samhällets utveckling, näringsliv,
sociala villkor, byggnadsskick och olika estetiska ideal. Länsstyrelsen Skåne
genomför för närvarande en översyn av de 100 riksintressen som finns. För att
klargöra vad det är som riksintresseskyddet omfattar framställs rapporter över
miljöerna. Arbetet beräknas vara klart 2025 och rapporterna kommer att finnas på
vår webb.
Kulturreservat

Skyddsinstrumentet kulturreservat infördes med miljöbalken 1999. Avsikten var att
möjliggöra vård och bevarande av värdefulla kulturpräglade landskap eller en
helhetsmiljö som komplement till de skydd av enstaka objekt som t ex fornlämning.
Riksantikvarieämbetet har information om skyddsintrumentet på sin webbplats. I
Skåne finns två kulturreservat. Dels är det Örnanäs, en gård i skogsbygd i Östra
Göinge kommun och som skildrar odlings och skogsbrukshistoria under framför allt
1800- och 1900-talet. Dels är det kulturens Östarp som ett exempel på ett av de
första friluftsmuseerna i landet.
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Figur 18. Kulturvärden (kulturreseverat och riksintresse för kulturmiljövården).

Jordbruk
Jordbruk och skogsbruk är av nationell betydelse enligt miljöbalken och
brukningsvärd jordbruksmark ska enbart tas i anspråk för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen som inte kan tillgodoses på annat sätt. Jordbruksmarken i Skåne är
bland landets bästa, särskilt i de låglänta områdena i sydvästra och nordvästra Skåne
(Figur 19).
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Figur 19. Åker- och betesmark i Skåne.

Förutsättningar för materialförsörjning i Skånes fyra hörn
Skåne har för denna analys delats in i fyra delområden; de så kallade fyra hörnen.
(Figur 20). Situationen för materialförsörjningen har analyserats för de fyra
delområdena. Behovsanalysen har utgått från SGU:s prognos att ballastbehovet per
person är cirka 8 ton per person och år. Kartor över områden som är lämpliga för
ballastproduktion utgår från SGUs grundmaterial. SGUs bedömning har utgått från
att jorddjupet får vara högst fem meter för att täktverksamhet ska vara intressant
(SGU, 2021). Länsstyrelsen har bedömt att i Skåne kan täkter vara intressanta även
vid större jorddjup vilket gör att områdena med möjliga täktlägen är större i
länsstyrelsens analys än hos SGU (
Figur 21,
Figur 22,
Figur 23,
Figur 24).
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Figur 20. Områdesindelning Skånes fyra hörn.

Nordvästra Skåne
Behov av ballastmaterial

En fjärdedel av Skånes befolkning bor i nordvästra Skåne. Befolkningsökningen har
varit stor de senaste femton åren. Inflyttningen till nordvästra Skåne antas vara stor
under prognosperioden samtidigt som utflyttningen väntas öka något, dock med ett
positivt befolkningsnetto (Region Skåne, 2020).
Tabell 5. Prognos för ballastbehovet i nordvästra Skåne fram till 2029. Prognosen bygger på ett genomsnittligt behov av 8 ton per
person och år, regionens befolkningsprognos för 2020-2029 (Region Skåne, 2020) samt SCBs prognos för 2040 (SCB, 2021). Siffrorna
är avrundade.
År
Befolkning

2020
363 000

2029
390 000

2040
425 000

Behov av ballast (ton/år)

2 900 000

3 100 000

3 400 000

Förutsättningar för ballastförsörjning i nordvästra Skåne

Berggrunden i nordvästra Skåne består dels av urberg av förmodat god kvalitet, dels
av sedimentära bergarter av sämre kvalitet. Tillståndsgiven mängd i täkter räcker
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idag för behovet och till 2029 kommer behov och utbud vara ungefär i balans,
förutsatt att dagens tillstånd förlängs med samma mängder. Därefter kommer
behovet överskrida utbudet (Tabell 6). En relativt stor andel, cirka 25 %, av
ballastproduktionen består av naturgrus/sand/morän. Eftersom det finns mål att
minska uttaget av naturgrus kan denna produktion förväntas få svårare att få
förnyade tillstånd, vilket utgör en risk för ballastförsörjningen i nordväst.
Tabell 6 Tillståndsgiven årlig mängd material i nordvästra Skåne 2021. Alla mängder angivna i ton. Källa: (Länsstyrelsen i
Skåne län, 2021)
Tillståndsgiven mängd

Berg

Båstad
Klippan

1 150 000

Perstorp

320 000

Åstorp
Ängelholm

900 000

Summa

2 370 000

Naturgrus/sand/morän

Summa

25 000

25 000
1 150 000

15 000

335 000

750 000

750 000
900 000

790 000

Figur 21 Nordvästra Skåne lämpliga eller olämpliga områden för betongballast.
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3 160 000

Det lämpliga bergmaterial som finns i nordvästra hörnet finns framför allt i
inlandsdelarna, medan den största befolkningstillväxten sker i de kustnära delarna. I
de mer kustnära delarna finns även fler konflikter med andra intressen (
Figur 21). Bilden anger möjliga områden för betongballast, men som en
appriximation är dessa områden sannolikt även lämpliga för andra typer av ballast.
Prognos för ballastförsörjning i nordvästra Skåne

Behovet av ballast i nordvästra Skåne ligger i dagsläget i balans med den lokala
produktionskapaciteten i befintliga täkter. Det finns en klar risk för brist på ballast i
nordvästra Skåne om dagens täkter inte får förnyade tillstånd eller om nya täkter
inte ges tillstånd. Sådan brist kan medföra att material måste hämtas in från andra
områden vilket kräver ett utökat transportarbete.
Nordöstra Skåne
Behov av ballastmaterial

Nordöstra Skåne, med 15 procent av Skånes befolkning, har haft den svagaste
relativa befolkningsutvecklingen av regiondelarna sedan slutet av 1980-talet. I slutet
av 1990-talet hade regiondelen en relativt kraftig befolkningsminskning, bland annat
på grund av att den inrikes utflyttningen var relativt stor under 1990-talet.
Utvecklingen vände dock i början av 2000-talet och regiondelen fick en inrikes
nettoinflyttning. Nettot har blivit negativt de senaste åren. Under den kommande
tioårsperioden förväntas nordöstra Skånes folkmängd att öka måttligt
(Region Skåne, 2020). Behovet av ballast kommer därför också vara måttligt.
Tabell 7. Prognos för ballastbehovet i nordöstra Skåne fram till 2029. Prognosen bygger på ett genomsnittligt behov av 8 ton per
person och år, regionens befolkningsprognos för 2020-2029 (Region Skåne, 2020) samt SCBs prognos för 2040 (SCB, 2021). Siffrorna
är avrundade.
År

2020

2029

2040

Befolkning

195 000

202 000

220 000

Behov av ballast (ton/år)

1 560 000

1 620 000

1 760 000

Förutsättningar för ballastförsörjning i nordöstra Skåne

Berggrunden i nordöstra Skåne varierar mellan urberg av god kvalitet och
sedimentära bergarter av sämre kvalitet. Ur ballastförsörjningsperspektiv bedöms
det finnas gott om berg av god kvalitet. Den tillståndsgivna mängden är cirka tre
gånger så stor som det lokala behovet (Tabell 8).
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I det nordöstra hörnet finns det stora områden med potentiellt god bergkvalitet
och utan identifierade konflikter med andra intressen. Möjliga områden för täkter
anges i grönt i bilden nedan (
Figur 22).
Figur 22 anger möjliga områden för betongballast, men som en approximation är
dessa områden sannolikt även lämpliga för andra typer av ballast.
Tabell 8. Tillståndsgiven årlig mängd material i nordöstra Skåne 2021. Alla mängder angivna i ton. Källa: (Länsstyrelsen i Skåne
län, 2021)
Tillståndsgiven
mängd

Berg

Naturgrus/sand/morän

Bromölla

625 000

100 000

725 000

Hässleholm

940 000

295 000

1 235 000

Kristianstad

1 625 000

205 000

Osby

500 000

Östra Göinge
Summa

3 690 000

600 000

Reststen

Summa

230 000

2 060 000

470 000

970 000

250 000

250 000

950 000

5 240 000

Prognos för ballastförsörjning i Nordöstra Skåne

Behovet av ballast i Nordöstra Skåne ligger i dagsläget klart under den lokala
produktionskapaciteten i befintliga täkter. Förutsättningarna för ballastförsörjning i
nordöstra Skåne bedöms därför vara god och det finns marginal för utförsel av
material till andra delar av Skåne förutsett att täkttillstånden förnyas.
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Figur 22. Nordöstra Skåne lämpliga eller olämpliga områden för betongballast.

Sydvästra Skåne
Behov av ballastmaterial

I sydvästra Skåne bor drygt hälften av Skånes befolkning. Det är sydvästra Skåne som
har haft den kraftigaste folkökningen av de fyra regiondelarna sedan slutet av 1980talet. Inflyttningen till området har varit stor de senaste åren, främst från utlandet
men även från övriga riket. Sydvästra Skåne förväntas även under prognosperioden
ha den kraftigaste folkökningen i Skåne. Ballastbehovet kommer därför vara stort.
Tabell 9. Prognos för ballastbehovet i sydvästra Skåne fram till 2029. Prognosen bygger på ett genomsnittligt behov av 8 ton per
person och år, regionens befolkningsprognos för 2020-2029 (Region Skåne, 2020) samt SCBs prognos för 2040 (SCB, 2021). Siffrorna
är avrundade.
2020

2029

2040

Befolkning

734 000

800 000

850 000

Behov av ballast (ton per år)

5 900 000

6 400 000

6 800 000

Förutsättningar för ballastförsörjning i sydvästra Skåne

Den ballast som behövs för byggandet i sydvästra Skåne utvinns främst på
Romeleåsens urbergshorst i nära anslutning till storstadsområdet. De största uttagen
görs i de två riksintresseområdena för värdefulla ämnen och mineraler vid Skrylle
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och Dalbytäkterna. Täkter finns även i Höör. Behovet av ballast i Sydvästra Skåne
ligger redan idag cirka 10 % högre än den lokala tillståndsgivna mängden. (Tabell
10).
Tabell 10. Tillståndsgiven årlig mängd material i Sydvästra Skåne 2021. Alla mängder angivna i ton. Källa: (Länsstyrelsen i
Skåne län, 2021)
Tillståndsgiven mängd

Berg

Naturgrus/sand/morän

Summa

Höör

461 000

-

461 000

Lund

4 700 000

25 000

4 725 000

Summa

5 161 000

25 000

5 186 000

Figur 23 visar att de områden som har lämpligt ballastmaterial ligger i områden
med flera andra viktiga intressen, varav tre är riksintressen: naturvård,
kulturmiljövård och friluftsliv. Även flera regionala och kommunala intressen ligger
i konflikt med ballastintresset. Detta begränsar kraftigt vilka områden i det sydvästra
hörnet där det kan vara lämpligt att tillåta nya eller utökade täkter. Täkter som
beviljas tillstånd kan, med tanke på intressekonflikterna, även förväntas beläggas
med omfattande skyddsvillkor.

Figur 23 Bild. Sydvästra Skåne lämpliga eller olämpliga områden för betongballast.

Prognos för ballastförsörjning i sydvästra Skåne

Baserat på tillståndsgiven mängd från täkter, befolkningsökningen samt de konflikter
som täktintresset har med andra intressen finns det redan en lokal brist på ballast i
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sydvästra Skåne och den kommer sannolikt att öka. Det finns framför allt två sätt att
täcka bristen. Ett sätt är att föra in ballast från andra delar av Skåne, andra delar av
Sverige eller att importera från utlandet. Ett annat sätt är att alternativa källor till
ballast utnyttjas bättre, framför allt förädlade schaktmassor som uppstår vid de
exploateringsprojekt som också är de som driver efterfrågan. Eftersom kvaliteten på
schaktmassorna kan variera kommer troligtvis en kombination bli nödvändig för att
tillgodose behovet av alla ballastkvaliteter.
Sydöstra Skåne
Behov av ballastmaterial

Befolkningen i sydöstra Skåne (motsvarande 7,5 procent av Skånes folkmängd)
minskade under slutet av 1990-talet, men därefter har trenden vänt uppåt. Sydöstra
Skåne har den äldsta befolkningen av regiondelarna och detta är den främsta orsaken
till den svaga folkökningen. De senaste tio åren har inflyttningen dock varit så stor
att folkmängden ökat trots den naturliga folkminskningen (Region Skåne, 2020).
Ökningen är dock blygsam och därmed blir även ballastbehovet relativt lågt.
Tabell 11. Prognos för ballastbehovet i sydöstra Skåne fram till 2029. Prognosen bygger på ett genomsnittligt behov av 8 ton per
person och år, regionens befolkningsprognos för 2020-2029 (Region Skåne, 2020) samt SCBs prognos för 2040 (SCB, 2021). Siffrorna
är avrundade.
År
Befolkning
Behov av ballast (ton/år)

2020
99 000
792 000

2029
103 000
824 000

2040
112 000
900 000

Förutsättningar för ballastförsörjning i sydöstra Skåne

Områdena med god bergkvalitet i detta område är små och finns framför allt i Sjöbo
i den norra delen (Tabell 12). Tillståndsgiven mängd berg är ungefär dubbelt så hög
som behovet i det sydöstra hörnet. Övriga täkter i området är för
naturgrus/sand/morän. Eftersom uttaget av naturgrus ska minska finns det risk för
att dessa inte får förnyade tillstånd när de nuvarande tillstånden löper ut.
Tabell 12 Tillståndsgiven årlig mängd material i sydöstra Skåne 2021. Alla mängder angivna i ton. Källa: (Länsstyrelsen i Skåne
län, 2021)
Tillståndsgiven mängd

Berg

Naturgrus/sand/morän

Summa

Skurup

400 000

350 000

750 000

130 000

130 000

200 000

1 400 000

200 000

200 000

880 000

2 480 000

Simrishamn
Sjöbo

1 200 000

Ystad
Summa

1 600 000
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Figur 24. Sydvästra Skåne lämpliga och olämpliga områden för betongballast.

Det är framför allt områdena i anslutning till Linderödsåsen som har berg med
lämplig kvalitet (
Figur 24). Bergkvaliteten i Kiviks-trakten behöver sannolikt utredas vidare (SGU
pers komm.). Det finns relativt stora områden där detta berg inte står i konflikt med
andra utpekade intressen.
Prognos för ballastförsörjning i Sydöstra Skåne

Befolkningsökningen i området är blygsam och det finns idag en överkapacitet i de
befintliga tillstånden. Naturgrus/sand/morän-täkter kan förmodas ha svårt att
förnya sina tillstånd, men bergkapaciteten i Sjöbo räcker för områdets försörjning i
dagsläget.

Hushållning för en långsiktig säkerställd försörjning
Ballastmaterial från täkt är den viktigaste och mest säkra försörjningen av
ballastmaterial. Det finns dock alternativa resurser som redan används eller kan
användas som tillskott till täkterna och på så sätt minska belastningen på täkterna i
regionen. Tabell 13 visar SGU:s tolkning av exempel på konsekvenser på miljön
och ekonomi för de olika resurserna som kan bidra till regionens ballastförsörjning.
Tabell 13 Resurser som kan bidra till ballastförsörjningen i Skåne län. De olika alternativen har olika potential till att bidra och
har olika konsekvenser för miljö och ekonomi Källa: (SGU, 2021)
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Entreprenadberg

Entreprenadberg används ofta som ballast för byggnation direkt på den plats där den
tas ut, till exempel som fyllnadsmaterial. I de fall entreprenadberget inte kan
användas på plats fraktas det vidare till närliggande täkter, kross- och
återvinningsstationer eller temporära upplagsplatser.
Mycket av byggandet sker i nära anslutning till städerna Malmö och Lund och det
entreprenadberg man tar fram i det området är av mycket skiftande kvalitet
beroende på de geologiska förutsättningarna. Som nämnts ovan täcks de i stora delar
av mäktiga jordlager vilket gör att bergschakt är ovanligt. En stor del är sannolikt
sedimentärt berg av sämre kvalitet, vilket även beskrivs nedan (
Figur 25).
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Tillståndspliktiga täkter rapporterar sina leveranser till Svenska
Miljörapporteringsportalen (SMP). Däremot saknas idag en översikt över hur
mycket entreprenadberg som finns tillgängligt på marknaden (SGU, 2021). Innan
2010, då entreprenadberget var obligatoriskt att rapportera, redovisades cirka 10
miljoner ton från entreprenadberg och skrotsten i landet som helhet. Redovisning av
entreprenadberg började åter 2015 men på frivillig basis. Eftersom uppgiften är
frivillig att lämna, är statistiken ofullständig. Redovisad mängd har minskat markant
från 4 miljoner ton 2018 till 2 miljoner 2020. Siffrorna gäller för riket som helhet.
Siffror särskilt för Skåne finns inte redovisade av SGU. (SGU, 2021).
Ecoloop har prognosticerat mängden entreprenadberg i Skåne till cirka 3
miljoner ton årligen under perioden 2020-2030. (Ecoloop, 2020)
Återvinning

Återvinningsmaterial i detta sammanhang utgörs av schaktade massor som uppstår
som överskott i olika bygg och anläggningsprojekt. Enligt en studie av
massrörelserna i Skåne under perioden 2020-2030 (Ecoloop, 2020) transporteras
det årligen ut 14 miljoner ton överskottsmassor av skiftande kvalitet från olika
exploateringsområden i Skåne. Spårbar återvinning eller deponering utgörs av cirka
20 %. Överskottsmassorna utgörs till största del av kalk- och lermorän (cirka 35 %)
och sandig-siltig till grusig morän som består av kristallint eller sedimentärt
material. Sådan morän har här kallats morän klass II (cirka 30 %). Klassningen av
moränen, klass II, anger att moränen är av sämre kvalitet utifrån ett
konstruktionsandamål jämfört med morän klass I som enbart är av kristallint
ursprung. Klassningen av morän togs fram särskilt för Ecoloops studie. Resterande
del av överskottsmassorna utgörs av lera och silt, sedimentberg, kristallint berg och
fyllning (
Figur 25).

Figur 25 Årliga mängder överskottsmassor per materialtyp under perioden 2020-2030. Källa: (Ecoloop, 2020)
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Fyllning är tidigare bygg/fyllmaterial som schaktas upp i och med nybyggnation.
Detta material kan dock vara av mycket varierande kvalitet och riskerar också att
vara förorenat. Det material som schaktas inne i tätorter riskerar att vara förorenade
av punktkällor såsom bensinstationer eller industrier, eller av mer diffus förorening
som uppstår då massor flyttas mellan olika byggverksamheter. Det finns kartor över
riskområden för punktkällor till föroreningar men någon fullständig kartläggning av
förorenad mark existerar inte. Eftersom fullständiga kartläggningar saknas kan inte
andelen förorenade massor uppskattas och inte heller föroreningsnivån. Sannolikt är
det dock inte är en betydande del av överskottsmassorna i Skåne som helhet.
Export och import

Exporten från Sverige är cirka 1,8 miljoner ton naturgrus/krossat berg samt 0,2
miljoner ton sand. Exporten går främst till Danmark, Ryssland, Polen och Baltikum.
Importen består av 1,2 miljoner ton naturgrus/krossat berg som främst kommer
från Norge. Sand importeras med 0,6 miljon ton från Danmark (SGU, 2021). Dessa
siffror gäller för landet som helhet och är inte nedbrutet på län. Skåne är sannolikt
huvuddestinationen för sand från Danmark.
Marin sand och grus

Det finns politiska mål om att minska uttaget av naturgrus, vilket i de flesta fall
ersätts av bergkross. Det finns dock en del användningsområden, såsom till den fina
fraktionen i betong, där det i dagens läge är kostsamt eller kräver mycket energi att
producera ersättningsmaterial från krossat berg. I dessa användningsområden kan
marin sand och grus vara en ersättare till naturgrus på land. SGU anger sydvästra
Skåne som en del av landet där utvinning av marin grus och sand skulle kunna ersätta
10-15 % av naturgrusuttaget. Förutom betongballast kan marin sand och grus
användas för att strandfodring av eroderade stränder.
Utvinning av marin sand och grus måste göras på ett sätt som inte skadar miljön.
Miljöeffekterna av utvinning av marin sand och grus är dåligt känd i Sverige och
SGU anger tre områden i södra Östersjön som lämpliga för att testa metoden:
Sandflyttan, Sandhammar Bank och Klippbanken. (SGU, 2017)
Förutsättning för använda alternativa resurser

Hanteringen av massor i Skåne, liksom på andra platser i Sverige, är i hög grad
linjär. Överskottsmassor som uppstår i byggandet körs iväg för kvittblivning på
deponier och jungfruligt ballast tas från täkter för att täcka behovet av ballast i
byggandet.
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Figur 26 Illustration av dagens linjära system för masshantering jämfört med ett system med högre andel återvinning. (NCC
Teknik, 2020)

Återvinning lyfts av många som ett mer önskvärt läge, men återvinningsgraden i
hanteringen av schaktmassor i Sverige är låg i ett europeiskt perspektiv (Figur 27).

Figur 27. Sammanställt baserat på (European aggregates association (UEPG), 2022)
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De överskottsmassor som trots allt återvinns, transporteras oftast långt till
deponier och/eller används för lågkvalitativa ändamål såsom uppfyllnad eller
bullervallar.
Enligt en studie där överskottsmassor matchades mot ballastbehov (Ecoloop,
2020) är andelen material som med enkel teknik går att återanvända som
byggmaterial (kristallint berg, sedimentberg samt sand och grus) drygt 20 % av alla
överskottsmassor. Det motsvarar även ungefärligt den kända andel av
överskottsmassor som återanvänds idag i Malmö och Lund-området. Även sand och
grövre material från materialkategorin ”fyllning” går med enkel teknik (torrsiktning
och/eller våtsiktning) att återanvända. Studier vid en kommersiell anläggning för
uppgradering av uppschaktade fyllnadsmassor i Malmö antyder att sand och grövre
material kan utgöra upp till 50 – 60 % av innehållet (Afzelius, 2020) och är möjligt
att förädla till ballast, varav delar har CE-märkts i enlighet med svensk standard.
Återstoden, cirka 40 – 50 %, är de minsta materialfraktionerna (silt och ler) som
generellt också är de mest förorenade. På så sätt kan mängden förorenat material
som körs på deponi reduceras och deponiutrymme sparas. Det är vanskligt att dra
för stora slutsatser av enstaka pilotprojekt, men det antyder ändå att
återanvändningen kan öka från dagens nivåer.
Återvinning av förädlade schaktmassor till drygt 20 % ger tre övergripande
effekter:
• Minskat koldioxidutsläpp från Skånes masstransporterna med knappt
30 %.
• Minskade kostnader för byggande med drygt 30 %.
Kostnadsminskningen består främst av minskade kostnader för inköp av
material.
• Uttaget från täktmaterial i regionen kan reduceras med drygt 20 %.
Detta gäller endast täktmaterial med naturgrus eller med ballastmaterial
av lägre kvalitet.
Ytor för återvinning – en nyckelfunktion

En viktig anledning till låg andel återvinning av överskottsmassor är brist på ytor för
återvinning samt att det är billigt att välja lågkvalitativ avsättning i form av
bullervallar eller annan utfyllning (Ecoloop, 2020). Strategiskt lokaliserade
mottagningsanläggningar för samordning av schaktmassor mellan olika projekt,
oberoende av huvudman, är därmed en viktig förutsättning för ökad återvinning som
bidrar till minskad klimatbelastning (Frostell & Norström 2009, Lundberg, 2017,
Lundberg et al. 2017, Naturvårdsverket 2015). Denna typ av
mottagningsanläggningar, som har till syfte att öka återvinningen, kallas vidare i
denna rapport för Materiallogistikcentraler (MLC) för att särskilja dem från andra
typer av mottagningsanläggningar.
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Teoretiska beräkningar och praktiska exempel visar att gemensam hantering av
massor på MLC ger möjligheten att minska kostnader för transporter, minska
andelen överskottsmassor som går på deponi och minska koldioxidutsläpp. En MLC
ger även möjlighet till kontroll av föroreningar och teknisk kvalitet. Med större
mängder massor som hanteras på MLC blir det även möjligt att ansluta andra
transportslag, till exempel fartyg eller tåg för längre transporter och därmed få
tillgång till en större marknad för avsättning av överskottsmassorna. Med kortare
avstånd är det intressant att titta på transportbandslösningar för att minska
transporterna till och från samt inom MLC.

Figur 28 Områden med hög andel masshantering där MLC kan vara en viktig åtgärd Källa:. (Ecoloop, 2020)

En MLC bör ligga nära exploateringsområdena för att göra störst nytta. Av
tradition ligger återvinningsytor eller MLC inom ett täktområde eller en deponi,
vilka ligger långt från de områden där massor tas ut och ballast behövs. Det gör att
transporterna blir långa.
Eftersom projekt i olika faser har olika behov för sin masshantering bör MLCytorna vara öppna för massor från flera projekt vilket möjliggör utbyte. MLC bör
även med fördel vara tillfälliga eftersom de bara ska användas så länge som det pågår
större exploateringsprojekt i närheten. När byggprojekten avslutats övergår MLC
till en annan funktion som kan dra nytta av det markarbete som utförts.
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Eftersom det byggs framför allt i redan tätbebyggda områden är det ofta svårt att
hitta tillgängliga ytor, och det finns många motstridiga intressen runt dessa typer av
ytor. För att identifiera lämpliga ytor krävs ofta stöd och planeringshjälp från
kommunerna. Bebyggelseutveckling är långsiktiga processer och planering för MLC
bör finnas med redan i översiktsplaneskedet. I Skåne där bebyggelsen flyter över
kommungränserna är det även en mellankommunal fråga, detta gäller framför allt i
Sydvästra och i Nordvästra Skåne (Ecoloop, 2020).

Samverkan i regionen
Geografisk fördelning bergtillgångar och behov

Den geografiska fördelningen av bergresurser av god kvalitet är närmast spegelvänd
mot befolkningstillväxten – områden med hög befolkningstillväxt är de som har små
områden med berg av god kvalitet, och tvärtom. De flesta kommuner i Skåne län
har ett måttligt behov av ballastmaterial, men i Malmö, Lunds, Helsingborgs och
Kristianstads kommuner är behoven av material större. Kommunerna längst upp i
nordöstra delen av Skåne län har i nuläget små behov av ballastmaterial.
Försörjningen av ballast bör därför behandlas som en mellankommunal fråga som
kräver samverkan. Det är viktigt att de mest värdefulla mineraltillgångarna i framför
allt de nordöstra och sydöstra delarna inte planeras för andra syften utan hänsyn till
materialförsörjningen.
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Figur 29. Karta som visar en generell bild av möjligheterna till att lokalt tillgodose samhällets behov av ballastmaterial i Skåne
län. Källa: (SGU, 2021)

Transport och avstånd

Skånes geologiska förutsättningar innebär att om konstruktionsmaterial uteslutande
hämtas från regionens täkter krävs många tunga transporter igenom regionen, från
det nordvästra eller centrala delarna av Skåne ner till de västra delarna av regionen
där byggbehovet är som störst.
Långa transporter av ballastmaterial har en negativ påverkan på miljön samt
påverkar priset på ballastmaterialet. Vid längre transportsträckor >50 km blir
transportkostnaden i samma storleksordning som kostnaden för själva produktionen
(SGU, 2021). Ballast med högre kvalitet, till exempel kvartsit och porfyr, kan
transporteras längre sträckor, mer än 100 km.
Transporterna är också det som ofta orsakar de största utsläppen av koldioxid vid
produktion av ballast. De största utsläppen av koldioxid vid hanteringen av ballast
uppstår vid transporten av färdig produkt från täkt till användaren. Dessa
transporter sker nästan uteslutande med lastbil och ger ett utsläpp på 0,06–0,12 kg
CO2 per ton och km (SGU, 2017). Det här betyder att det inte krävs långa
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transportavstånd innan utsläppen av dessa transporter överstiger utsläppen av CO2
för att producera produkterna. Vid transportavstånd över 15–30 km överstiger
utsläppen av koldioxid från transporten utsläppen från produktion av krossberg.
Sätt att minska koldioxidutsläppen från ballast och schaktmassehantering kan
vara att öka återvinningen av massor i kombination elektrifiering av såväl hantering
som transport samt att i högre grad använda alternativa transportsätt, såsom fartyg
och tåg.

Materialförsörjning i regional och kommunal planering
Materialförsörjningsplanen ska utgöra ett underlag kommunernas planering.
Länsstyrelsen Skåne anser att det är angeläget att materialförsörjning ges en större
tyngd i kommunernas översiktliga planering och den mellankommunala samverkan.
I Plan- och bygglagen anges att det i första hand är en kommunal angelägenhet
att planera för användningen av mark och vatten. Alla Sveriges kommuner ska innan
24 september 2024 ta fram en planstrategi som beskriver hur de ska arbeta med sina
planer och beskriva översiktsplanens aktualitet. I det ingår bland annat att beskriva
bebyggelseutvecklingen i kommunen. Planstrategin ska kontinuerligt uppdateras.
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har gett uttryck för ett behov av att ta
fram kommunala materialförsörjningsbalanser på grund av en ökad konkurrens om
marken samt behovet av att bättre hushålla med våra naturresurser för att nå de
nationella och regionala miljökvalitetsmålen (SGU, 2021).
Eftersom samhällets försörjning av ballast sker i ett regionalt perspektiv där
ballastförsörjningen i en kommun kan vara beroende av täktverksamhet eller
återvinningsverksamhet i en annan kommun är ballastförsörjning en typisk
mellankommunal fråga och behöver behandlas som en sådan i kommunernas
översiktsplanering. Detta inbegriper ballastproduktionens ytbehov.
Översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. I översiktsplanen beskriver
kommunen sin syn på hur den fysiska miljön ska utvecklas på lång sikt.
Översiktsplanen ska vara vägledande för hur mark- och vattenområden ska utvecklas
och ange grunddragen för användning av mark och bebyggelse i hela kommunen.
Den ska också ge vägledning i hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och
bevaras. Här utgör materialförsörjningsfrågorna förutsättningar både för
utvecklingen av bebyggelse och infrastruktur men utvinning, hantering och
transporter av material ger också omgivningspåverkan som behöver hanteras på olika
sätt.
Översiktsplanen väger samman olika allmänna intressen, samordnar olika
sektorsintressen för att slutligen ge vägledning till kommunens planering och
utbyggnad av infrastruktur, service och bostäder. Den ska också peka ut områden
med värden för till exempel friluftsliv, naturvård och kulturmiljö och vilka hänsyn
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som de kräver. Översiktsplanen fungerar vidare som kommunens verktyg i den
interna handläggningen och samordningen samt i dialogen med andra aktörer i
samhällsbyggandet. I samband med det behöver identifieras lämpliga ytor för
materialförsörjningen. Bebyggelseutveckling är långsiktiga processer och planering
för MLC bör finnas med redan i översiktsplaneskedet.
Översiktsplanen är vägledande vid efterföljande detaljplanering och bygglov.
Översiktsplanen är också ett underlag för myndigheter som prövar tillstånd enligt
miljöbalken. Det innebär till exempel att planerad täktverksamhet måste prövas
mot/förhålla sig till vad översiktsplanen anger.
Detaljplan och områdesbestämmelser

Inom kommunen kan användningen av mark- och vattenområden samt bebyggelse
och byggnadsverk regleras med detaljplaner eller områdesbestämmelser. Både
detaljplaner och områdesbestämmelser får rättsverkan.
Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt
för bland annat bebyggelse. Det gäller till exempel både när det ska byggas nytt och
när bebyggelse ska förändras eller bevaras. I samband med det bör det även ges
möjligheter att utse ytor som är lämpliga för att hantera schaktat material som ska
användas i närområdet.
Detaljplanen medför i princip en rätt att bygga i enlighet med planen under en
särskild angiven genomförandetid, som är minst 5 och högst 15 år. Efter att
genomförandetiden gått ut fortsätter planen att gälla på samma sätt som innan med
den skillnaden att planen då kan ersättas, ändras eller upphävas utan att berörda kan
ställa ersättningsanspråk för förlorade rättigheter.
Områdesbestämmelser kan upprättas inom begränsade områden som inte har
detaljplan exempelvis om kommunen vill reglera grunddragen i mark- och
vattenanvändningen för att säkerställa syftet i översiktsplanen. Dessutom finns ett
antal andra frågor som kan regleras genom områdesbestämmelser. Planerad
täktverksamhet inom översiktsplaner måste prövas mot det intresse som redovisas
inom det aktuella området. Inom detaljplaner och områdesbestämmelser måste
planerad ballastproduktion vara förenlig med planernas regleringar.

Ordlista
Hantering av massor – Inbegriper sortering eller annan förädling samt
utläggning, packning mm i samband med anläggningsarbete.
Mottagningsanläggningar – Plats med tillstånd att ta emot schaktmassor för
tillfällig lagring, bearbetning för återvinning eller återanvändning, eller för
slutdeponering.
Schaktmassor – Jord eller berg som uppstår i samband med sprängning eller
grävning.
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Ballast – generell term för stenmaterial. Ballast används som
konstruktionsmaterial och är formbeständig och fri från föroreningar (Handboken
bygg, 1985). Ballast används som fyllnadsmaterial i hus och vägkonstruktioners
grundläggning och utgör huvudkomponenten i asfalt och betong.
Entreprenadberg – Bergmassor som genereras i infrastrukturprojekt eller andra
pågående entreprenadarbeten.
Täktmaterial– ballastmaterial som produceras på en täkt. Täktmaterial redovisas
som producerad och levererad mängd. Producerad mängd är den mängd jungfrulig
mängd berg eller grus som utvinns från täkten.
Återanvändning – att en produkt eller en komponent som inte är avfall används
igen för att fylla samma funktion som den ursprungligen var avsedd för (MB 15 kap
2 §).
Återvinning – att vidta en åtgärd som innebär att avfall kommer till nytta som
ersättning för något annat material eller förbereder det för en sådan nytta eller en
åtgärd som innebär att avfall förbereds för (MB 15 kap 6 §).
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NV VicNatur Riksintresse Natura 2000
Habitatdirektivet (SCI) 2021
NV VicNatur Naturreservat 2021
NV Riksintresse Friluftsliv 2021
Länsstyrelsen Skåne Riksintresse
Kulturmiljö 2021
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Riksintressen för naturvård
Riksintressen för rörligt friluftsliv
Strandskyddsområden
Vattenskyddsområde
Järnväg
Flygfält
Allmänna vägar

Länsstyrelsen Skåne Riksintresse Naturvård
MB3kap6.lyr 2021
Länsstyrelsen Riksintresse Rörligt friluftsliv
MB4kap1+2 2021
Länsstyrelsen Skåne 2021
NV VicNatur Vattenskyddsområde 2021
LM Översiktskartan Järnvägar 2019
LM Fastighetskartan Övriga anläggningar
eller områden 2020
LM Översiktskartan Allmänna vägar 2019
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Rubrik baksidan
Texten på baksidan…

www.lansstyrelsen.se/skane
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MISSIV

1(1)

2022-04-19

Dnr 13012-2022

Remiss angående
Länsstyrelsens materialförsörjningsplan
För alla vägar, järnvägar, anläggningar och byggnader som byggs i samhället behövs
berg-, jord- och grusmaterial. Samlingsbeteckningen för detta byggmaterial är
ballast. Ballastmaterial är volymmässigt den mest använda råvaran i vårt samhälle
och därmed av stort allmänt intresse. I Skåne län som är en expansiv region är det en
stor utmaning att möta ökad efterfrågan av ballast och samtidigt hushålla med
naturresurser för kommande generationers behov samt att tillgodose andra intressen
som sammanfaller geografiskt med bergresurserna. Det finns dessutom ett mycket
aktuellt behov att utveckla materialförsörjningen för att uppnå klimat- och miljömål.
Länsstyrelsen har tagit fram ett utkast till en materialförsörjningsplan. Syftet med
planen är att säkerställa en långsiktig tillgång till ballastmaterial för framtida
infrastruktur och bostadsbyggande på ett hållbart vis i Skåne. Planen ska med Skånes
regionala förutsättningar som grund belysa vilka möjligheter och utmaningar det
finns för en hållbar ballastförsörjning och utifrån detta sätta upp mål för hur en
hållbar ballastförsörjning kan uppnås. Planen ska därmed tjäna som underlag för
branschen, kommunernas planering samt beaktas vid Länsstyrelsens hantering av
frågor som rör fysisk planering och handläggning av områdesskydd.
Länsstyrelsen tar tacksamt emot synpunkter på materialförsörjningsplanen.
Synpunkter skickas digitalt till skane@lansstyrelsen.se med angivande av
dnr 13012-2022 och kontaktperson Anders Bertholdsson. Synpunkter ska vara
inkomna senast den 30 juni 2022.
Kontaktperson
Anders Bertholdsson
010 -224 1270

MISSIV externremiss.docx

Postadress

Besöksadress

Telefon / Fax

Bankgiro

E-post och webb

Sociala medier

205 15 Malmö

Södergatan 5

010-224 10 00 vx

000000

skane@lansstyrelsen.se

Facebook: lansstyrelsenskane

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

010-224 11 00

www.lansstyrelsen.se/skane

Twitter: @lstskane
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 maj 2022

Sbn § 47

Dnr SBN 2021/128

Rapport gällande utfasning av
plastprodukter
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna rapporten och översänder densamma
till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Måltidsverkstan jobbar aktivt med att byta ut engångsartiklar i plast till hållbara
alternativ. Som ett exempel är att vi har minskat användningen av plastfolie radikalt,
då vi använder oss av kantiner med lock i stället. Vi jobbar också mot ett miljövänligt
och hållbart perspektiv gällande alla artiklar/redskap som används i verksamheten.
När det gäller materialval vid underhållsarbete och ombyggnation/nybyggnation så
väljer vi miljövänliga och/eller återvinningsbara alternativ i de fall de finns på
marknaden. Som ett exempel har vi vid renoveringar valt Fibo våtrumsskiva, som
innehåller betydligt mindre plast och är 100% återvinningsbart, i stället för
våtrumsmatta.
Samhällsbyggnad arbetar långsiktigt med att fasa ut plastprodukter och följer
utvecklingen globalt genom den omvärldsanalys som görs årligen. När renoveringar
ska ske eller produkter bytas ut så väljer förvaltningen de ur ett miljöperspektiv bästa
alternativen. Arbetet kommer att behöva fortsätta under en lång period framöver.
Ekonomiska konsekvenser
Inventeringen och de framtida åtgärderna kommer att ha ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Utifrån såväl ett barnperspektiv som ett miljöperspektiv är detta positivt.
Miljöperspektivet
Se ovan.
Uppföljning
Utarbetas en plan för detta sker uppföljning vidare enligt plan.

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 maj 2022

§ 47 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna rapporten och översänder densamma
till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, teknisk chef Ulrika Olsson, handlingsid: Sbn 2022.697.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Kf § 75

Dnr KS 2020/179

Mål och budget 2022 med plan för 20232024
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta Budgetförslag 2022 Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet, handlingsid: KS 2021.2325.
Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 350 mnkr för 2022.
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla
Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas individuellt
och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 med kommunal
borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %.
Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska
göras i budget 2022.
Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp till 30
mnkr för omsättningstillgångar.
Kommunfullmäktige beslutar ge följande särskilda uppdrag:


Analys av arbetet med utfasning av plastprodukter sker till
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen senast i juni 2022.



Förebyggandearbete IFO/Polis redovisas senast april 2022 till
familjenämnden och kommunstyrelsen.



En återrapport samt analys och prognos med förslag på kommunens fortsatta
mål och satsningar för hållbarhetsarbete inom miljöområdet. Utgå från
nuvarande kriterier tillsammans med en prognos för framtida kriterier i
Aktuell Hållbarhets ranking. Redovisas till kommunstyrelsen i oktober 2022.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 juni 2021

§ 75 forts.

Reservation

Den moderata gruppen (Per-Martin Svensson, Ewa Carnbrand, Marianne Åkerblad,
Emil Ekstrand, Margith Svensson, Kenneth Strömbeck, Alexander Verweij Svensson
och Lennart Johansson), den centerpartistiska gruppen (Leif Sandberg, Maria
Mickelåker, Magnus Nilsson, Charlotte Rosdala, Fatlum Avdullahu, Anette
Thoresson, Anders Larsson och Bengt Högborg), Carina Persson (L) samt Bo Herou
(KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning

Mål och budget för 2022, med plan 2023-2024, för Tomelilla kommun, behandlades
på kommunstyrelsen den 2 juni 2021 och i kommunfullmäktige 21 juni 2021.
Beslutet innebär:

 Fastställande av finansiella och verksamhetsmål för god ekonomisk
hushållning 2022
 Fastställande av resultat- och balansbudget för 2022-2024
 Fastställande av ramar för driftsbudget 2022
 Fastställande av låneram för år 2022
 Fastställande av borgensramen och borgensavgift för kommunala bolag
för år 2022
 Fastställande av eventuell reservering till resultatutjämningsreserven
 Beslut om särskilda uppdrag
Ekonomichef Elisabeth Wahlström föredrar kommunstyrelsens förslag till
budget.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär att Tomelilla kommun har en god ekonomisk hushållning.
Barnperspektivet
Förslaget innehåller särskilda satsningar för att stärka arbetet ur ett barn- och
ungdomsperspektiv.
Miljöperspektivet
Förslaget innehåller satsningar som bland annat innebär lägre miljöpåverkan.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 juni 2021

§ 75 forts.
Uppföljning
Budgeten kommer att följas upp vid tre tillfällen under kommande år.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2022 med plan för 2023-2024 handlingsid;
Ks 2021.2158.
Kommunfullmäktige beslutar att de finansiella målen i detta dokument tillsammans
med de av nämndernas och styrelsens föreslagna verksamhetsmål för god ekonomisk
hushållning utgör god ekonomisk hushållning för Tomelilla kommun.
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2022-2024 i
enlighet med förslaget i detta dokument.
Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts- och investeringsbudget för 2022 i
enlighet med förslaget i detta dokument.
Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 350 mnkr för 2022.
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla
Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas individuellt
och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 med kommunal
borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %.
Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska
göras i budget 2022.
Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp till 30
mnkr för omsättningstillgångar.
Särskilda uppdrag


En uppföljning av fritidschecken och ungdomssatsningen sker till kultur och
fritidsnämnden senast i oktober 2022.



Analys av arbetet med utfasning av plastprodukter sker till
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen senast i juni 2022.



Förebyggandearbete IFO/Polis redovisas senast april 2022 till
familjenämnden och kommunstyrelsen.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 juni 2021

§ 75 forts.


Analys av hur medel för trygghetsskapande åtgärder ska fördelas inom
investerings- respektive driftbudget redovisas till kommunstyrelsen i februari
2022.



En återrapport samt analys av möjlig väg för att öka andel närproducerade
livsmedel redovisas till samhällsbyggnadsnämnden i april 2022.



En återrapport samt analys och prognos med förslag på kommunens fortsatta
mål och satsningar för hållbarhetsarbete inom miljöområdet. Utgå från
nuvarande kriterier tillsammans med en prognos för framtida kriterier i
Aktuell Hållbarhets ranking. Redovisas till kommunstyrelsen i oktober 2022.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 59/2021, handlingsid: Ks 2021.2235.
Mål och budget 2022 med plan 2023-2024, handlingsid: Ks 2021.2158.
Budgetförslag 2022 Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, handlingsid: Ks
2021.2325.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 59/2021:

Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2022 med plan för 2023-2024 handlingsid;
Ks 2021.2158.
Kommunfullmäktige beslutar att de finansiella målen i detta dokument tillsammans
med de av nämndernas och styrelsens föreslagna verksamhetsmål för god ekonomisk
hushållning utgör god ekonomisk hushållning för Tomelilla kommun.
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2022-2024 i
enlighet med förslaget i detta dokument.
Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts- och investeringsbudget för 2022 i
enlighet med förslaget i detta dokument.
Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 350 mnkr för 2022.
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla
Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 juni 2021

§ 75 forts.
Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas individuellt
och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 med kommunal
borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %.
Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska
göras i budget 2022.
Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp till 30
mnkr för omsättningstillgångar.
Särskilda uppdrag


En uppföljning av fritidschecken och ungdomssatsningen sker till kultur och
fritidsnämnden senast i oktober 2022.



Analys av arbetet med utfasning av plastprodukter sker till
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen senast i juni 2022.



Förebyggandearbete IFO/Polis redovisas senast april 2022 till
familjenämnden och kommunstyrelsen.



Analys av hur medel för trygghetsskapande åtgärder ska fördelas inom
investerings- respektive driftbudget redovisas till kommunstyrelsen i februari
2022.



En återrapport samt analys av möjlig väg för att öka andel närproducerade
livsmedel redovisas till samhällsbyggnadsnämnden i april 2022.



En återrapport samt analys och prognos med förslag på kommunens fortsatta
mål och satsningar för hållbarhetsarbete inom miljöområdet. Utgå från
nuvarande kriterier tillsammans med en prognos för framtida kriterier i
Aktuell Hållbarhets ranking. Redovisas till kommunstyrelsen i oktober 2022.

Förslag till beslut under sammanträdet

Leif Sandberg (C), Per-Martin Svensson (M), Carina Persson (L) och Bo Herou (KD)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sara Anheden (S), Mona Nihlén (V) och Anders Throbäck (S) yrkar bifall till
Budgetförslag 2022 Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, handlingsid: KS
2021.2325, samt till kommunstyrelsens förslag att-satserna 5-9:
Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 350 mnkr för 2022.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 juni 2021

§ 75 forts.
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla
Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas individuellt
och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 med kommunal
borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %.
Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska
göras i budget 2022.
Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp till 30
mnkr för omsättningstillgångar.
Leif Sandberg (C) yrkar bifall till följande särskilda uppdrag som tilläggsyrkande:


Analys av arbetet med utfasning av plastprodukter sker till
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen senast i juni 2022.



Förebyggandearbete IFO/Polis redovisas senast april 2022 till
familjenämnden och kommunstyrelsen.



En återrapport samt analys och prognos med förslag på kommunens fortsatta
mål och satsningar för hållbarhetsarbete inom miljöområdet. Utgå från
nuvarande kriterier tillsammans med en prognos för framtida kriterier i
Aktuell Hållbarhets ranking. Redovisas till kommunstyrelsen i oktober 2022.

Beslutsgång 1 – huvudförslag budget

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med Leif Sandberg med fleras yrkande.
Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:
Ja-röst för att Leif Sandberg (C) med fleras yrkande.
Nej-röst för att Sara Anheden (S) med fleras yrkande.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 juni 2021

§ 75 forts.

Omröstning

Med 23 nej-röster mot 18 ja-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Sara
Anheden med fleras yrkande.
Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Marianne Åkerblad (M),
Emil Ekstrand (M), Margith Svensson (M), Kenneth Strömbeck (M), Alexander
Verweij Svensson (M), Lennart Johansson (M), Leif Sandberg (C), Maria
Mickelåker (C), Magnus Nilsson (C), Charlotte Rosdala (C), Fatlum Avdullahu (C),
Anette Thoresson (C), Anders Larsson (C), Bengt Högborg (C), Carina Persson (L)
och Bo Herou (KD).
Nej-röster: Sara Anheden (S), Torgny Larsson (S), Ida Bornlykke (S), Tina
Bergström Darrell (S), Anders Throbäck (S), Inger Åbonde (S), Peter Boström (S),
Anne-Maj Råberg (S), Helén Bladh (S), Kristin Skoog (S), Mona Nihlén (V), Figge
Bergquist (V), Solveig Falk (MP), Per Gustafsson (SD), Paul Lennartsson (SD), Peo
Örnsved (SD), Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), Tina Malm (SD),
Thony Blomgren (SD), Jonas Olsson (SD), Kent Gustafsson (SD) och Birger
Hörberger (SD).

Beslutsgång 2 – tilläggsyrkande plastprodukter

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med Leif Sandbergs yrkande.

Beslutsgång 3 – tilläggsyrkande förebyggande
arbete IFO/Polis

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med Leif Sandbergs yrkande.

Beslutsgång 4 – tilläggsyrkande hållbarhetsarbete

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med Leif Sandbergs yrkande.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 juni 2021

§ 75 forts.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Familjenämnden
Vård och omsorgsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Överförmyndarnämnden
Revisorerna
Valnämnden
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Socialchef Camilla Andersson
Skolchef Johan Holmqvist
Vd Österlenhem AB och TIAB Pia Brink

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Handläggare: Terese Bruhn
Titel: Planarkitekt
E-post: terese.bruhn@tomelilla.se
Telefon: AnsvarigTlfn
Mobil: Ansvarig

Diarienummer: KS 2022/88
Datum 1 juni 2022

Ny detaljplan för Duvan 26 och 31
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.

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.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Uppföljning
Efter beslut om planuppdrag tas planhandlingar med förslag till ny detaljplan fram.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse planarkitekt Terese Bruhn, 1 juni 2022.
Kommunledningskontoret

Terese Bruhn
Planarkitekt

Beslutet skickas till:
Henrik Lundblad, näringslivs- och exploateringschef
Terese Bruhn, planarkitekt
Hassel AB. fastighetsägare

2 (2)
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Kommunstyrelsen

Handläggare: Terese Bruhn
Titel: Planarkitekt
E-post: terese.bruhn@tomelilla.se
Telefon: AnsvarigTlfn
Mobil: Ansvarig

Diarienummer: KS 2020/143
Datum 5 maj 2022

Detaljplan för Tallen 14 - Samråd
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 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.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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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.

Beslutsunderlag
Denna tjänsteskrivelse

Samrådshandling- Planbeskrivning- Tallen 14- 2022-05-06
Samrådshandling- Plankarta- Tallen 14- 2022-05-06
Samrådshandling- Undersökning av betydande miljöpåverkan- 2022-05-06
Kommunledningskontoret

Terese Bruhn
Planarkitekt
Beslutet skickas till:
Henrik Lundblad, Näringslivs- och exploateringschef
Terese Bruhn, Planarkitekt

2 (2)
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Planbeskrivning
Detaljplan för

Tallen 14
Tomelilla kommun, Skåne län

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

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

Bostäder

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Begränsning av markens bebyggande

Marken får inte förses med byggnad
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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. 22.0006.00)
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.

17(20)
236

Samrådshandling
2022-05-06
Dp 180

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

Markanvändning

2

1495 m till
Tallen 14

Tomelilla 237:78
Tallen 14

Avstår mark

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
Planarkitekt

Henrik Lundblad
Näringslivs- och exploateringschef
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BJÖRKEN 14

PLANKARTA

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

BJÖRKEN 13

GRÄNSBETECKNINGAR

BJÖRKEN 19

Planområdesgräns
Egenskapsgräns

Gladanleden

66.28

66.59

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
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66.70

66.83
66.00
65.30

Kvartersmark

66.75
65.29
64.92

Bostäder.

B

65.10
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b1 e1
h1 o1
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ESKIL 14

65.58

66.46
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gata
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+68.26

Begränsning av markens utnyttjande

64.46

64.25
65.18

+67.53

67.41

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK

65.44

Marken får inte förses med byggnad

67.67

Välagården

67.24

+67.42
+63.82

+66.20
+65.34

67.31

Höjd på byggnadsverk

63.76

ESKIL 15

+66.98
+64.92

67.30

67.01

ALEN 1

h1

Högsta totalhöjd är 12 meter

h2

Högsta totalhöjd är 16 meter

67.27
63.69

67.31

Skydd mot störningar

63.69

67.38

ALEN 2

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)

64.04
67.21
67.35
67.16

ALEN 3

ALEN 10

67.20

ALEN 12
ALEN 13

ESKIL 3

TALLEN 14

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

TALLEN 13

67.06

Folktandvård
66.79
66.96

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)

TOMELILLA 237:78

ALEN 5

ALEN 9

ESKIL 18

ALEN 11
65.74

Stängsel, utfart och annan utgång

64.39

ESKIL 19

64.61

TALLEN 8

63.84

Utfartsförbud

ALEN 6
ESKIL 20

Bad

hus

EKEN 17

63.79

gata

Takvinkel

TALLEN 7

n

EKEN 20
ESKIL 21

o1

EKEN 18
EKEN 19

TALLEN 6

EKEN 11

63.60

EKEN 1

b1 e3
h2 o1

63.15

Utförande
b1

Källare får inte finnas

Utnyttjandegrad

TALLEN 10
ESKIL 8

Minsta takvinkel är 30 grader

63.47

EKEN 22
EKEN 2

e1

Största byggnadsarea är 1000 m²

e2

Största byggnadsarea är 3400 m²

e3

Största byggnadsarea är 680 m²

62.65
62.81
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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

Ingen eller
liten påverkan

Påverkan

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

Kommentar

Natur & Friluftsliv
Riksintresse för naturvården
Natura 2000-område
Naturreservat (även förslag till)
Ekologiskt känsliga områden

X
X
X
X

-

Strandskydd
Friluftsliv
Värdefull natur
Generellt biotopskydd

X
X
X
X

-

X
X
X
X
X
X

-

Väg- och tågbuller

X

-

Övrigt buller
Luftföroreningar
Markföroreningar
Vattenföroreningar
Risk och säkerhet
Ljus och skarpt sken
Strålning
Miljökvalitetsnormer för luft

X
X
X
X
X
X
X
X

-

-

Effekter på miljön
Mark
Luft och klimat
Vatten
Vegetation
Djurliv
Stadsbild

-

Hälsa & Säkerhet
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Krav på skyddsavstånd till
befintliga verksamheter

X

-

X

-

X
X
X
X

-

Vatten
Miljökvalitetsnormer för
vatten
Våtmarker
Grundvatten
Ytvatten
Dagvatten

-

Hushållning med mark, vatten och andra resurser
-

Fornlämningar

X

Detaljplanen bedöms inte påverka
fornlämningarna.

-

Ingen ändring

Motverkar

X
X
X
X

Underlättar

Mark- och vattenanvändning
Naturresurser
Rekreation
Kulturmiljö

Kommentar

Nationella miljömål
Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt

X
X
X
X
X

-

Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Hav i balans samt levande kust
och skärgård
Grundvatten av god kvalitet
Myllrande våtmarker
Levande skogar

X
X
X

-

X

-

X
X
X

-
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Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

X
X
X

-

Medverkande tjänstepersoner
Terese Bruhn

Henrik Lundblad

Planarkitekt

Näringslivs- och exploateringschef
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Sbn § 48

Dnr SBN 2022/23

Yttrande - Motion - Minska andelen
hårdgjorda ytor i centrala Tomelilla
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen i
båda att-satserna med tillägg att kommunen bör göra en dagvattenplan i första hand.

Reservationer

Ida Bornlykke (S) och Inger Åbonde (S) reserverar sig till förmån för eget förslag till
beslut.

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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§ 48 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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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 maj 2022

§ 48 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

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn
2022.698.
Beslut - Ks § 26/2022 Svar på motion - Minska andelen hårdgjorda ytor i centrala
Tomelilla, handlingsid: Sbn 2022.450.
Remiss - Ksau § 19/2022 Motion - Minska andelen hårdgjorda ytor i centrala
Tomelilla, handlingsid: Sbn 2022.71.

Tidigare behandling

Kommunfullmäktige beslutade den 6 december 2021 (Kf § 147/2021) remittera
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 maj 2022

§ 48 forts.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 januari 2022 (Ksau §
19/2022) remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
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.

Förslag till beslut under sammanträdet

Sander Dijkstra (M) yrkar på avslag till motionen i båda att-satserna med tillägg att
kommunen bör göra en dagvattenplan i första hand.
Ida Bornlykke (S) yrkar bifall till motionens båda att-satser.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att samhällsbyggnadsnämnden beslutar
enligt Sander Dijkstras (M) yrkande.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:
Ja-röst för Sander Dijkstras (M) yrkande att avslå motionen.
Nej-röst för Ida Bornlykke (S) yrkande att bifalla motionen.

Omröstning

Med 3 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar samhällsbyggnadsnämnden i enlighet
med Sander Dijkstras (M) yrkande.
Ja-röster: Sander Dijkstra (M), Tobias Högborg (C) och Thony Blomgren
(SD).
Nej-röster: Ida Bornlykke (S) och Inger Åbonde (S).
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 maj 2022

§ 48 forts.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

251

Kommunfullmäktige

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

Diarienummer: KS 2022/54
Datum 2 juni 2022

Tjänsteskrivelse svar på motion
angående räddningstjänst i beredskap
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.

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.
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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.”

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.
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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:
”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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 2 juni 2022.
Kommunledningskontoret

Johan Linander
Kanslichef
Beslutet skickas till:
Per Gustafsson (SD)
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

Diarienummer: KS 2022/81
Datum 7 juni 2022

Tjänsteskrivelse medborgarinitiativ - Nya
mål/nät på gamla idrottsplatsen vid
Malmövägen
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar besvara medborgarinitiativet att det ligger
inom samhällsbyggnadsverksamhetens ordinarie uppgifter att utföra det som
initiativtagaren önskar.

Ärendebeskrivning

Olivia Lundgren har den 23 maj 2023 lämnat in ett medborgarinitiativ med i
huvudsak följande lydelse:
”Det är många som har börjat använda planen på gamla idrottsplatsen vid
Malmövägen. Näten som finns där har stora hål i och jag önskar nya mål eller nya
nät.”
Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, avger följande yttrande:
Det ligger inom samhällsbyggnadsverksamhetens ordinarie uppgifter att utföra det
som initiativtagaren önskar och det ligger även inom plan att byta ut näten.
Ekonomiska konsekvenser
Det är en begränsad kostnad att köpa in och byta ut näten.
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Barnperspektivet
Det är positivt ur ett barnperspektiv, både vad gäller barns hälsa och uppväxtvillkor
att ha goda möjligheter till lek och idrott i sin närhet.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör miljön nämnvärt.
Uppföljning
Ärendet behöver ingen uppföljning på annat sätt än den vanliga uppföljningen av alla
medborgarinitiativ och motioner.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 7 juni 2022.
Kommunledningskontoret

Johan Linander
Kanslichef

Beslutet skickas till:
Olivia Lundgren
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Balanslistan/Patrik Månehall
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Medborgarinitiativ

Ärendenummer: 220522-medborgarinitiativ-C6PI

Medborgarinitiativ
Förnamn

Olivia
E-post

olivia.lundgren2009@icloud.com
Efternamn

Lundgren
Telefon

0725651215

Förslag och motivering
Förslag

Nya mål/nät på gamla idrottsplatsen vid Malmövägen.
Motivering

Är många som börjat använda denna planen. Näten som finns är där stora
hål i.

Ärendenummer: 220522-medborgarinitiativ-C6PI
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

Diarienummer: KS 2022/4
Datum 1 juni 2022

Anmälningsärenden ksau den 13 juni
2022
Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg 2022-06-01.
Kommunledningskontoret
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Thomas Lindberg
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

2 (2)

259

