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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 
 
 

Dialoger och informationsärenden ksau den 7 december 
2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna 
 
Ärendebeskrivning 

1. Kommunpolis Per Hansson och säkerhetssamordnare Niklas 
Månsson kl. 8.30 

2. Kommundirektör Britt-Marie Börjesson  
3. Kommunikationschef Katrin Högborn 
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PM digital medborgarpanel 
20220819  
 
Under en omvärldsbevakning bland kommuner som arbetar väl med 
medborgardialog, noterades att ett par använder digital medborgarpanel. Det rör sig 
om Piteå och Knivsta som också kontaktats. Piteå styrs under innevarande 
mandatperiod av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, Knivsta av Moderaterna 
och Centerpartiet. 

En sådan panel består av frivilligt anmälda invånare som löpande och digitalt får 
besvara frågor som rör kommunens utveckling. Förvaltningen föreslår att även 
Tomelilla kommun inrättar en digital medborgarpanel. 

Hur bör panelen utformas? 
Kommunen bör ta fram en enkel e-tjänst där man anmäler sig med hjälp av e-
legitimation. Minimiålder föreslås vara 16 år. Har man ingen e-legitimation, bör man 
kunna komma till kommunhuset och Tomelilla direkt för att visa annan legitimation 
och där anmäla sig samtidigt. 

Erbjudande om att delta, bör stadigvarande finnas publicerat på tomelilla.se 
tillsammans med e-tjänsten. 

För att kunna komma i gång, kan också riktade förfrågningar initialt gå ut till olika 
personer eller grupper. Det är viktigt med en bredd bland panelens deltagare vad 
gäller ålder, boendeort osv, vilket ska beaktas i riktade förfrågningar.  

 

Vilken typ av frågor är lämpliga för panelen? 
Syftet med panelen är att få en fingervisning om vad invånarna tycker i ämnen som 
är aktuella för Tomelillas övergripande utveckling. Panelen ska ses som ett verktyg i 
beredningen av underlag för beslut. 

Frågeområdena bör inte vara sådana där det finns redan kända tydliga ideologiska 
skillnader, utan mer av sakfrågeart.  

Den digitala panelen ska inte ersätta annan medborgardialog som kan rikta sig till 
exempelvis invånare i en specifik by eller bostadsområde. Den är heller inte till för 
brukarundersökningar.  

De frågor som ställs, bör samlas i enkätform. Enkätverktyg måste användas för att 
svaren rationellt ska kunna hanteras och utvärderas.  

Förvaltningen föreslår att det är kommunstyrelsens arbetsutskott som initierar och 
beslutar om när den digitala panelens ska användas. Förvaltningen får i uppdrag att ta 
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fram det konkreta frågeunderlaget efter en tydlig beställning från kommunstyrelsens 
arbetsutskott om vad som önskas få svar på. 

Hur hanteras svaren? 
Svaren samlas in och analyseras av förvaltningen. När underlag är klart, presenteras 
det för ksau och därefter för kommunstyrelsen som information. Resultatet 
publiceras efter det på tomelilla.se.  

Den digitala panelen får särskilt meddelande om att resultatet är klart och kan läsas 
på webbplatsen innan övrig allmänhet uppmärksammas. 
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Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Kommunstyrelsen 

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

Diarienummer: KS 2022/161 
 
Datum 22 november 2022 

 

Tjänsteskrivelse riktlinjer fordon i 
Tomelilla kommun 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta riktlinjer för Tomelilla kommuns fordon, 
handlingsid: Ks 2022.xxx. 

Ärendebeskrivning 
Tomelilla kommuns nuvarande riktlinjer för fordon antogs 2015 (Dnr KS 2016/23). 
Sedan dess har lagstiftning på området förändrats genom införandet av förordning 
(2020:486) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar samt genom EU 
direktivet Clean Vehicle Directive, som i Sverige är genomfört i lag (2011:846) samt 
förordningen (2022:315) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster 
inom vägtransportområdet. Detta innebär att miljökraven på upphandling av 
myndigheters bilar skärps och det finns ett behov av att uppdatera riktlinjerna för 
Tomelilla kommuns fordon för att ligga i linje med dessa. Utöver behovet att anpassa 
riktlinjerna till gällande lagstiftning finns även ett behov inom förvaltningen av att 
förtydliga ansvarsfördelning vad gäller fordonshanteringen vilket görs genom det nya 
förslaget till riktlinjer.  

Förslaget till uppdatering av riktlinjer sätter upp mål för kommunförvaltningens 
fordonshantering, behandlar förfarande vid inköp och upphandling, skötsel, 
utfasning, uppföljning samt ansvarsfördelning. Till skillnad mot föregående riktlinjer 
behandlar det nya förslaget även tydligare hur hantering och inköp av cyklar, elcykel, 
elmoped och elsparkcykel ska gå till. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Enligt förslaget till nya riktlinjer ska kommunen endast köpa in eller leasa miljöbilar 
enligt den senaste statliga förordning (2020:486). Med miljöbil menas en personbil, 
lätt buss, lätt lastbil eller transportfordon som uppfyller kraven i 5 § förordningen 
(2017:1334) om klimatbonusbilar. Riktlinjerna föreslår även att Tomelilla kommun i 
högsta möjliga mån endast ska köpa in eller leasa tyngre fordon och arbetsmaskiner 
som klassas som rena fordon enligt EU:s definition i Clean Vehicle Directive. Detta 
innebär en styrning mot biogas, el, vätgas och flytande biodrivmedel. Kostnaderna 
för respektive drivmedel varierar på grund av omvärldsfaktorer som är svåra att 
förutse på kort sikt men på lång sikt förutspås fossilfria drivmedel sjunka i pris 
jämfört med fossila. Inköp av elfordon har oftast en högre inköpskostnad men är 
billigare i drift. Vätgas beräknas inte vara aktuellt i dagsläget men kan komma att bli 
aktuellt i framtiden om kostnaden sjunker. Den totala kostnaden för inköp och drift 
av kommunens fordonsflotta beräknas därmed ligga på samma eller lägre nivå som i 
dagsläget.  

För att uppfylla EU:s Clean Vehicle Directive bör två av fem upphandlade fordon 
drivas på el eller vätgas under perioden 2 aug 2021–31 dec 2025 respektive perioden 
1 jan 2026–31 dec 2030. Vid inköp av elbilar tillkommer investeringskostnaden för 
installation av laddinfrastruktur för verksamheterna. Kostnad och avskrivningstid 
beräknas i varje enskilt fall då förutsättningarna varierar och sker genom ordinarie 
process för investeringsberedning. 

Barnperspektivet 
Riktlinjerna bedöms inte ha några negativa konsekvenser för barn.  

Miljöperspektivet 
Tomelilla kommun har som mål att vara fossilfria och klimatneutrala vad gäller el, 
uppvärmning och transporter till 2025. För att uppnå det målet krävs en fortsatt 
omställning av kommunens fordonsflotta som i dagsläget är 69% fossilbränslefri. 
Genom förslaget till nya riktlinjer skapas en större tydlighet kring inköp och leasing 
av kommunens fordon som bidrar till en ökad takt i omställningen till en helt 
fossilbränslefri fordonsflotta.  

Uppföljning 
Kommunchef och respektive verksamhetschef är tillsammans med strategiskt 
fordonsansvarig ansvarig för att riktlinjerna är kända och efterlevs. Fordonsflottans 
status ska årligen följas upp, presenteras för kommunstyrelsen och kommuniceras till 
medarbetarna utifrån indikatorer angivna i riktlinjerna.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse verksamhetsutvecklare Madeleine Wahlund, 22 november 2022. 

7



 

3 (3) 

Riktlinjer Tomelilla kommuns fordon 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Madeleine Wahlund 

Verksamhetsutvecklare 

 

 

 

Beslutet skickas till:  

Verksamhetsutvecklare Madeleine Wahlund 

KFS/Johanna Kandell 
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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. 
V IS ION PROGRAM OCH STRATEGIER PLANER HANDLINGSPLANER  
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1 Omfattning 
Tomelilla kommuns förvaltning ska ha en fordonsflotta som är anpassad efter 
verksamheternas behov och som gör minsta möjliga klimat- och miljöpåverkan. 
Riktlinjerna behandlar upphandling och inköp, skötsel, utfasning av fordon, hur 
uppföljningen ska gå till samt hur ansvarsfördelningen ser ut. Riktlinjerna för fordon 
omfattar nämnder och kommunförvaltningen. De kommunala bolagen är själva ägare 
till sina fordon och följer sina egna interna riktlinjer för ansvarsfördelning och 
uppföljning men rekommenderas att följa miljö och säkerhetskraven inom dessa 
riktlinjer. Vid upphandling och inköp ska utvärderingen grundas på detta dokument, 
upphandlingsreglemente och aktuell lagstiftning. Med fordon avses 
registreringspliktiga fordon, försäkringspliktiga fordon samt cyklar och eldrivna 
cyklar. Riktlinjerna ska vara vägledande för inhyrda fordon, för avtalade transporter 
samt för egna specialfordon. 

2 Målsättning 
Fordonsriktlinjerna syftar till att styra mot: 

• 100% fossilbränslefri fordonsflotta senast år 2025. 

• Kostnadseffektivt användande av kommunens fordon. 

• God tillgänglighet till fordon med hög standard gällande trafiksäkerhet och 
arbetsmiljö vid behov av fordon i tjänsten. 

2.1 Miljö och klimat 
Tomelilla kommun har som övergripande mål att vara en fossilbränslefri och 
klimatneutral kommun senast år 2025. Ett kontinuerligt arbete för att minimera 
klimat- och miljöpåverkan som uppstår genom kommunens transporter ska därmed 
ligga till grund för all fordonshantering. Utifrån kommunens mål om att bli en 
fossilbränslefri och klimatneutral kommun är fordonsriktlinjernas utgångspunkter 
följande:  

• De fordon som används av kommunen ska vara fossilbränslefria och 
resurseffektiva både i tillverkning och i drift.  

• En bredd av mobilitetslösningar ska erbjudas anställda för att underlätta ett 
fossilfritt resande. 

• Antalet bilar ska minska utan att verksamhetens funktioner påverkas.  

• Senast 2025 ska samtliga fordon inom kommunorganisationen drivas på 
fossilfria drivmedel. 

2.2 Ekonomi 
Tomelilla kommuns fordonsinnehav ska bidra till en god ekonomisk hushållning av 
resurser. Riktlinjerna ska skapa ett optimerat fordonsinnehav samt bidra till en väl 
avpassad fordonsanvändning. Utifrån kommunens vilja att ha en kostnadseffektiv 
fordonsflotta är fordonsriktlinjernas utgångspunkter följande: 
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• Kostnaden för fordonskador ska minska.  

• Årlig körsträcka på kommunens personbilar ska av fordonsekonomiska skäl 
ligga inom intervallet 1500 till 3000 mil enligt Trafikverkets 
rekommendationer. 

• Leasade personbilar och lätta lastbilar (under 3,5 ton) bör bytas ut efter max 
fem år. För tunga fordon gäller utbyte senast när fordonet inte längre lever 
upp till gällande euro-miljöklassning eller säkerhetsklassning. Undantag ska 
motiveras och godkänns av kommunchef i samråd med ansvarig 
verksamhetschef och centralt fordonsansvarig. 

• För leasade fordon tillämpas treårs avtal och milbegränsning på 8 000 mil. 
Understiger den totala körsträckan 6 000 mil kan avtalet förlängas med ett år i 
taget. För specialfordon kan leasingtiden uppgå till 5 år, men milbegränsning 
på 8 000 mil kvarstår.  

• Kommunförvaltningens fordon ska administreras, optimeras centralt och 
verksamheterna belastas med kostnader för fordonen.  

• Fordon ska i högsta möjliga mån kunna delas/bokas av fler verksamheter för 
ett effektivt nyttjande av fordon.  

2.3 Säkerhet och tillgänglighet 
Tomelilla kommunförvaltning lägger stor vikt vid arbetsmiljö och trafiksäkerhet i 
samband med persontransporter i kommunens regi. Utifrån kommunens ansvar för 
arbetssäkerhet är fordonsriktlinjernas utgångspunkter följande:  

• Alla personbilar ska uppnå fem stjärnor enligt Euro NCAP.  

• Arbetsmiljöaspekten ska beaktas vid val av fordon.  

• Fullserviceavtal ska skrivas för leasingbilar då det finns möjlighet till det. 

3 Förfarande vid upphandling och inköp 
Kommunens fordon ska köpas eller leasas inom ramen för kommunens ramavtal. 
För fordonskategorier och arbetsmaskiner som ramavtal inte tecknas utgår varje 
enskild upphandling från kommunens egna miljökrav, behov samt prioriteringslistan 
nedan (under rubriken val och krav). Vid upphandling ska utvärderingen grundas på 
fordonets livscykelkostnader.  

Som regel leasas bilar som används mycket, såsom hemtjänstens bilar och 
bilpoolsbilar, medan specialfordon som används mindre kan ägas. Ägare till 
kommunförvaltningens fordon är Tomelilla kommun som juridisk person. 

3.1 Behovsanalys 
Inköp av fordon eller tecknande av leasingavtal ska föregås av en behovsanalys. 
Hänsyn ska tas till kommunens Riktlinjer för trafiksäkerhet i Tomelilla kommun som anger 
att val av färdmedel ska prioriteras enligt följande ordning: 
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1. Gå eller cykla  

2. Kollektivtrafik  

3. Bil  

a.) Kommunorganisationens bilar 

b.) Privatbil, efter överenskommelse med arbetsgivaren  

I prövningen ska ställning tas till om behovet av transport kan lösas med annat 
färdmedel högre upp i prioriteringsordningen, bättre utnyttjande av befintliga fordon 
eller genom att verksamheten delar bil med andra i en intern eller extern bilpool. Är 
transportbehovet för fordonet mindre än 1500 mil per år ska en 
mobilitetpoolslösning övervägas, undantaget utrustade fordon. Transportcyklar, 
särskilt el-assisterade större fraktcyklar, ska användas som alternativ för 
godstransporter i tätort när så är möjligt. Om särskilda behov finns under vissa 
perioder bör möjligheten till korttidshyra utnyttjas. 

3.2 Val och kravspecifikation 
Om beslut tas att införskaffa ett nytt fordon ska en standardiserad kravspecifikation 
besvaras av verksamhetsansvarig tillsammans med den arbetsgrupp eller person som 
ska använda fordonet. Kravspecifikationen ska användas som underlag vid 
upphandling och innehålla all utrustning som fordonet ska vara utrustad med. 
Standardvarianter, tvåhjulsdrift och fabrikstillverkad utrustning ska eftersträvas. 
Dialog med leverantörer bör föregå upphandling. Verksamheterna ansvarar själva för 
inköp, upphandling och administration av fordon i konsultation med strategiskt 
fordonsansvarig. 

3.2.1 Miljö och klimatkrav på inköp och leasing av personbilar, lätta 
lastbilar, lätt buss och transportfordon 

Tomelilla kommun ska endast köpa in eller leasa miljöbilar enligt den senaste statliga 
förordning. För närvarande gäller förordning (2020:486) om miljö- och 
trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar. Med miljöbil menas en personbil, lätt 
buss, lätt lastbil eller transportfordon som uppfyller kraven i 5 § förordningen 
(2017:1334) om klimatbonusbilar. Alla fordon ska uppnå högsta möjliga 
miljöklassning enligt Euroklassningssystemet. För att uppfylla EU:s Clean Vehicle 
Directive bör därutöver två av fem upphandlade fordon drivas på el eller vätgas 
under perioden 2 aug 2021–31 dec 2025 respektive perioden 1 jan 2026–31 dec 2030. 

Vid inköp och leasing av personbil, lätt buss, lätt lastbil eller transportfordon ska 
följande tillvägagångssätt tillämpas: 

1. I första hand ska något av följande fordon väljas: 

• Fordon som drivs på el. 

• Fordon som drivs med biogas. 

• Fordon som drivs på vätgas. I de fall vätgas väljs måste tillgång till bränslet 
kunna styrkas. 

• Laddhybrid som uppfyller gällande miljöbilsstandard och använder förnybart 
drivmedel som komplement. 
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• Övriga fossiloberoende fordonstyper. 

2. Om ingen av fordonstyperna i ovanstående kategori går att välja på grund av 
teknik, infrastruktur, orimliga kostnader eller att marknadsutbudet inte motsvarar 
behoven, kan i andra hand något av nedanstående fordon väljas. Avsteg från steg 
1 beviljas av kommundirektör i samråd med ansvarig chef och strategiskt 
fordonsansvarig. 

• Fordon som drivs av etanol (minst E85).  

• Fordon som drivs med biodiesel (HVO100, FAME100/B100). I de fall 
dieselfordon valts med avsikt att tanka det med biodiesel måste tillgång till 
bränslet kunna styrkas. 

3.2.2 Trafiksäkerhetskrav vid inköp och leasing av personbilar, lätta 
lastbilar, lätt buss och transportfordon 

Inköp och leasing av personbil, lätt buss, lätt lastbil eller transportfordon ska ge 
förare och passagerare ett bra skydd vid frontal- och sidokollisioner. Bilarna ska ha 
kravnivån fem stjärnor enligt ett säkerhetsbetyg utfärdat i det europeiska 
krockprovningsprogrammet (Euro NCAP) eller motsvarande. Säkerhetsbetyg eller 
intyg för att kravnivån uppfyllts får inte ha utfärdats längre tid tillbaka än fem år vid 
inköp. Alla bilar ska även vara utrustade med alkolås, alternativt vara kopplade till 
externt alkolås, samt ha inkopplad elektronisk körjournal. Därutöver ska alla bilar 
vara utrustade med luftkonditionering, optimerad lastsäkringsutrustning för 
fordonstypen, parkeringssensor, alternativt backkamera, handsfree och 
växlingsindikator. Krav på trafiksäkerhet, alkolås med mera och eventuella avsteg 
från dessa utgår från förordning (2020:486) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för 
myndigheters bilar. 

3.2.3 Miljö och klimatkrav på inköp och leasing av tyngre fordon 
(över 3,5 ton totalvikt) och arbetsmaskiner 

Tomelilla kommun ska i högsta möjliga mån endast köpa in eller leasa tyngre fordon 
och arbetsmaskiner som klassas som rena fordon enligt EU:s definition i Clean 
Vehicle Directive, som i Sverige är genomfört i lag (2011:846) samt förordningen 
(2022:315) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom 
vägtransportområdet. Alla fordon ska även uppnå högsta möjliga miljöklassning 
enligt Euroklassningssystemet. Undantag medges enligt prioriteringsordning och 
tillvägagångssätt nedan. 

Vid inköp och leasing av tunga fordon och arbetsmaskiner ska följande 
tillvägagångssätt tillämpas: 

1. I första hand ska något av följande fordon väljas:  

• Elfordon. 

• Fordon som drivs på biogas. 

• Fordon som drivs av vätgas. I de fall vätgas väljs måste tillgång till bränslet 
kunna styrkas.  
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• Fordon som drivs av flytande biodrivmedel, syntetiska eller paraffiniska 
drivmedel (E85, ED95, HVO100, FAME100/B100). I de fall dieselfordon 
valts med avsikt att tankas med biodiesel måste tillgång till bränslet styrkas. 

• Biogasol 

• Laddhybrid som uppfyller gällande miljöbilsstandard och använder förnybart 
drivmedel som komplement. 

• Övriga fossiloberoende fordonstyper. 

2. Om ingen av fordonstyperna i ovanstående kategori går att välja på grund av 
teknik, infrastruktur, orimliga kostnader eller annat kan i undantagsfall något av 
följande fordon väljas efter godkännande av kommundirektör, ansvarig chef och 
strategiskt fordonsansvarig. 

• Elhybrid 

• Fordon som drivs med diesel, bensin, gasol eller andra fossila drivmedel. 

3.2.4 Trafiksäkerhetskrav vid inköp och leasing av tyngre fordon 
(över 3,5 ton totalvikt) och arbetsmaskiner 

Inköp av tyngre fordon och arbetsmaskiner ska utgå från senaste gällande 
säkerhetskrav för myndigheters fordon och hålla högsta möjliga säkerhetsnivå. 
Fordonen ska vara utrustade med för användningsområdet optimal utrustning. Alla 
fordon ska därutöver vara utrustade med optimerad lastsäkringsutrustning, 
brandsläckare, backkamera och varnare, luftkonditionering, ha inkopplat alkolås och 
vara utrustade med elektronisk körjournal. 

3.3 Profil och färg 
Tomelilla kommuns profilprogram ska följas vid märkning av fordon. Vid val av färg 
bör bilarna företrädelsevis vara vita. De kommunala bolagen använder sina egna 
profilprogram eller motsvarande. 

3.4 Hyra fordon externt 
All hyra av fordon som varar mer än en vecka ska förmedlas via fordonsansvarig och 
utgå från upprättat ramavtal. Vid korttidshyra gäller samma miljö- och 
trafiksäkerhetskrav som ställs på upphandlade fordon. 

3.5 Inköp av cyklar  
Varje enhet ansvarar själva för inköp av cyklar. Samtliga inköp av cyklar ska av 
säkerhetsskäl följa angiven kravspecifikation, se bilaga 1.  

4 Skötsel 
Underhåll och vårda fordonen med regelbunden skötsel både ut- och invändigt. 
Säkerställ att fordonen servas i enlighet med tillverkarens serviceplan och alltid hos 
auktoriserad verkstad. När fordonet är inne på verkstad ska verkstaden kontrollera 
om fordonet har några skador. Stenskott och lackskador ska åtgärdas direkt vid 
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uppkomst. Finns det skador ska det rapporteras till fordonsansvarig på enheten och 
via fordonshanteringssystem. 

4.1 Tankning och laddning 
Tankning ska ske hos de leverantörer som kommunen har tecknat avtal med eller på 
kommunens egna tankställen. Fordon som kan drivas med både förnybara och 
fossila drivmedel ska alltid tankas med förnybart drivmedel. Endast om förnybart 
drivmedel inte finns tillgängligt inom en rimlig radie eller vid extraordinär händelse 
får fossilt bränsle tankas. Laddhybrider ska laddas rutinmässigt så att de kan köras på 
el så mycket som möjligt. Fordon med dieselmotor tankas i första hand med 
förnybara dieselersättningar (till exempel HVO100 eller FAME100/B100) och i 
undantagsfall med vanlig diesel med hög grad av inblandning av förnybara 
dieselersättningar. Vid inköp av elfordon ska ansvarig chef säkerställa att laddning 
kan ske i enlighet med kommunens beslutade rutiner för elbilsladdning. 

4.2 Däck 
Vid upphandling av däck ska krav på energiprestanda, våtgrepp, buller och 
kemikalieinnehåll ställas. Vid behov ska hjulbroddar eller snökedjor användas som 
komplement. Dubbdäck ska endast i undantagsfall användas på kommunens fordon. 
Fordonen ska i högsta möjliga mån övergå till allvädersdäck. Eventuellt säsongskifte 
av däck sker hos av kommunen upphandlad däcksleverantör. Bytet sker efter 
tidsbeställning i god tid före lagföreskrift. 

4.3 Tvätt 
För att minska kostnader på grund av små skador och lackskador ska samtliga fordon 
tvättas regelbundet. Vid behov beställs helrekonditionering. Fordonstvätt ska ske på 
biltvättsanläggning med rening av utsläpp och med miljövänliga produkter. 

4.4 Utrednings- och anmälningsskyldighet vid skada 
Vid uppkommen skada anmäls detta till försäkringsbolaget av den som använt 
fordonet vid skadetillfället. Till försäkringsbolaget lämnas uppgift om tid, plats och 
föraren. Förvaltningen sparar inga uppgifter gällande förare, detta är för 
försäkringsbolagets räkning. 

4.5 Skötsel av cykel  
Cyklar ska hållas i gott skick och rutiner för service, förvaring och avyttring ska 
finnas på varje enhet. För att säkerställa säkerheten ska alla cyklar en gång per månad 
genomgå en enklare besiktning där däck pumpas, kedja smörjes, lysen och bromsar 
kontrolleras, tillgång till cykelhjälm och reflexer säkerställs och eventuella skador 
åtgärdas. Vid uppkomna skador ska dessa rapporteras och omgående åtgärdas. 
Service av elcyklar ska även ske en gång per år eller enligt gällande serviceplan för att 
garantier ska gälla. Service och reparationer som kan påverka garantin skall utföras av 
leverantör eller av leverantör rekommenderad cykelverkstad. Tillverkarens 
anvisningar för laddning och skötsel av batteriet ska följas. 
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5 Utfasning av fordon 
Inköp och försäljning av fordon ska ske på affärsmässiga grunder, med hänsyn till 
restvärde och omkostnader. Leasade personbilar och lätta lastbilar (under 3, 5 ton) 
ska bytas ut efter max fem år. För tunga fordon gäller utbyte senast när fordonet inte 
längre lever upp till gällande Euromiljöklassning, säkerhetsklassning eller om de år 
2025 drivs på annat än fossilfria drivmedel. Undantag ska motiveras och godkänns av 
kommundirektör i samråd med ansvarig chef och strategiskt fordonsansvarig. För 
utfasning av äldre fordon ska en utbytesplan finnas. 

5.1 Återlämning av leasing 
Enheterna ansvarar för återlämning av leasingfordon. Fordonen ska gås igenom med 
ansvarig från leverantören. En checklista ska skrivas under av båda parter, där skador 
och eventuella krav på betalning fastställs. 

När bilen återlämnas ska den vara tvättad och rengjord, både ut- och invändigt. 
Fordonshandlingar ska finnas tillgängliga (registreringsbevis, bilprovningens 
besiktningsprotokoll, instruktionsböcker och servicebok). All utrustning som fanns 
med vid leverans ska finnas med och vara intakta. Exempel: alla nycklar, nyckel till 
låsbara hjulmuttrar, varningstriangel, reservhjul eller motsvarande utrustning, 
verktygssats, domkraft etcetera.  

5.2 Försäljning av köpta bilar 
Enheterna ansvarar för försäljning av fordon. Vid försäljning av köpt bil kontakta 
ekonomiavdelningen för att få tillgång till gällande avtal. 

5.3 Försäljning av cyklar 
För att förlänga livstiden på cyklar ska de i första hand säljas eller erbjudas ett nytt 
hem hos andra verksamheter i kommunen eller hos annan kommun genom 
återbruksportal. Om cykeln är i obrukbart skick utan möjlighet till reparation ska 
cykeln lämnas till återvinningscentral.  

6 Uppföljning av fordonsflottans status  
Fordonsflottan ska årligen följas upp, presenteras för kommunstyrelsen och 
kommuniceras till medarbetarna utifrån nedanstående indikatorer:  

• Totalt antal fordon i olika fordonskategorier, andel miljöfordon och 
fördelning per drivmedel. 

• Antal nyinköpta fordon i olika fordonskategorier, andel miljöfordon samt 
fördelning per drivmedel. Om avsteg gjorts från prioriteringslistans Nivå 1 
ska detta redovisas. 

• Medeldistans/resa och medelrestid/resa.  

• Total Co2 utsläpp. 

• Inköp av drivmedel per enhet.  
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• Andel fordon (personbilar och lätta lastbilar) som ligger inom Trafikverkets 
rekommenderade intervall (1500–3000 mil per år) för årlig körsträcka.  

• Total kostnad för fordonsflottan.  

• Total kostnad för fordonsförsäkringar samt skadekostnader.  

• Genomsnittlig fordonsålder i olika fordonskategorier.  

• Totalkostnad per enhet för användning av privat bil i tjänsten.  

7 Roller och ansvar 
Riktlinjerna delegeras till tre nivåer: strategiskt fordonsansvar, fordonsansvar på 
enheten samt praktiskt fordonsansvar. Utöver detta har även ekonomiavdelningen, 
anställda, kommunchef och verksamhetscheferna vissa ansvarsområden. 

7.1 Strategiskt fordonsansvarig 
Strategiskt fordonsansvarig, placerad på kommunledningskontoret, har ett 
övergripande ansvar för hantering och effektivisering av förvaltningen fordonsflotta 
utifrån kommunens övergripande mål. Ansvaret innebär att den strategiskt 
fordonsansvarige har en proaktiv och rådgivande funktion i förhållande till enheterna 
när det gäller beslut kring fordon, utfasningstider, placering och avtalstider. I de fall 
övergripande mål är i konflikt med enheternas intresse är enhetschefens beslut 
styrande. Den strategiskt fordonsansvarige har rapporteringsansvar gentemot 
politiken. Den strategiskt fordonsansvarige ska tillse att det ansvar som åligger de 
fordonsansvariga hos respektive enhet är klarlagt och genomförbart. I 
arbetsuppgifterna ingår följande: 

• Ansvar för kommunens aktuella och kompletta fordonsförteckning av 
motordrivna fordon. 

• Ansvar för uppföljning av fordonsflottans status. 

• Centralt ansvar för uppföljning av den elektroniska körjournalen. 

• En rådgivande, övervakande och proaktiv funktion när fordon ska 
leasas/köpas, avyttras eller vid avveckling av äldre fordon. 

• Leasingavtal och köpeavtal för fordon och drivmedel samt undantag från 
riktlinjerna tecknas av kommunchef eller strategiskt fordonsansvarig. 

• Samverka med upphandlingsansvarig vid fordonsrelaterade upphandlingar 
och ramavtal. 

• Utvärdera behov av utbildning, uppföljning, alternativa lösningar på 
kommunövergripande nivå. 

• Kontinuerligt behovsanpassa och optimera kommunförvaltningens 
fordonsflotta, ge förslag på omplacering av fordon grundat på uppföljning. 

• Omvärldsbevakning gällande exempelvis nya fordon, bidrag, lagstiftning och 
transportlösningar.  
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• Leda en kommunövergripande fordonsgrupp. 

• Ansvarar för att följa upp och revidera riktlinjerna. Beslut om revidering tas 
av kommunstyrelsen. Bilagor kan revideras vid behov och kräver inget 
formellt beslut. 

7.2 Fordonsansvarig på enheten 
Varje enhet inom kommunen har en person utsedd som har det operativa och 
ekonomiska ansvaret för enhetens fordon. Respektive enhetschef utser enhetens 
fordonsansvarige. Det åligger enhetens fordonsansvarige att ansvara för att de som 
har praktiskt fordonsansvar har rutiner samt handhavdeinstruktioner för att klara sitt 
uppdrag. Enhetens fordonsansvarige har rapporteringsansvar till den strategiskt 
fordonsansvarige. I arbetsuppgifterna ingår följande: 

• Ansvarig för att leasa/köpa, förnya avtal och avyttra motordrivna fordon och 
annan mobilitet i enlighet med beslutade riktlinjer.  

• Ansvarig för enhetens aktuella och kompletta fordonsförteckning av 
motordrivna fordon och cyklar. 

• Ansvarig för enhetens aktuella och kompletta fordonsförteckning i den 
elektroniska körjournalen. 

• Ansvar för praktisk hantering, rapportering, uppföljning och utvärdering av 
fordonsskador på enheten. 

• Ansvarig för att enheten uppnår en fossilbränslefri fordonsflotta senast år 
2025. 

• Verka för att enheten anskaffar och förfogar över en optimal fordonsflotta 
avseende antal fordon, dess ålder, storlek, skick och användande. 

• Uppföljning av enhetens totala bränsleförbrukning, körsträcka och typ av 
bränsle. 

• Medverka i kommunövergripande fordonsgrupp. 

7.3 Praktiskt fordonsansvarig 
Enheterna utser en praktiskt fordonsansvarig för varje fordon. Den praktiskt 
fordonsansvarige ansvarar för skötsel av fordon och rapportering av skador eller 
avvikelser till enhetens fordonsansvarige.   

• Ansvarig för det praktiska handhavandet.  

• Rapportera om eventuella skador, incidenter och olyckor omgående till 
enhetens fordonsansvarige och om relevant till personalansvarig.  

• Kontrollerar att skadeanmälningsblankett finns samt instruktioner vid 
trafikolycka. 

• Lämna in fordon på service, tvätt, reparation, däckbyte, alkolåskalibrering, 
besiktning med mera och säkerställa att allt sker enligt tillverkarens 
rekommendationer och beslutade rutiner samt att de på marknaden bästa 
produkter ur miljöhänsyn används.  
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• Säkerställa att elektronisk körjournal finns installerad i fordon. 

• Säkerställa att cykelhjälm, reflexväst och fasta reflexer finns till cyklar. 

7.4 Användarens ansvar 
• Inneha körkort och den behörighet och hälsa som krävs för att på ett 

trafiksäkert sätt köra i tjänsten. 

• Följa gällande lagstiftning såsom exempelvis hastighetsgränser, användning 
av bilbälte, nykterhet och telefonhantering i bil med mera 

• Kontrollera fordonet. Vid fel och brister ska dessa åtgärdas direkt. 

• Genom sitt körsätt och sitt övriga beteende alltid uppträda som en förebild i 
trafiken. 

• Alltid använda handsfree vid mobiltelefoni. 

• Mediciner som ger dåsighet ska undvikas i tjänst. 

• Lasta på ett säkert sätt. Överlast får aldrig förekomma. 

• Till närmsta chef rapportera alla tillbud och olyckor så snart som möjligt. 

• Använda cykelhjälm och reflexer vid cykling. 

7.5 Ekonomiavdelningens ansvar 
• Ansvarig för försäkring och försäkringsärenden för samtliga bilar. 

• Ansvariga för hantering av tank-kort. 

• Hantering av fakturor. 

• Ansvariga för förvaring och arkivering av avtal och papper för samtliga 
fordon. 

• Skriver under vid avyttring och försäljning av fordon och utrustning.  

7.6 Kommundirektör och verksamhetschefer 
• Kommunchef och respektive verksamhetschef är tillsammans med 

strategiskt fordonsansvarig ansvarig för att riktlinjerna är kända och efterlevs. 

• Se till att samtliga medarbetare har den kunskap, information och utbildning 
som krävs för att följa riktlinjerna. 

• Leasingavtal och köpeavtal för fordon och drivmedel samt undantag från 
riktlinjerna tecknas av kommunchef eller strategiskt fordonsansvarig. 

• Se till att verksamhetens fordon uppfyller gällande lagstiftning. 

• Vid misstanke om alkohol- och/eller drogpåverkan omgående vidta åtgärder 
enligt arbetsordningen för alkohol och droger. 

• Följa upp indikatorer från alkolås. 
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Bilaga 1: Kravspecifikation cykel, elcykel, 
elmoped och elsparkcykel 
För samtliga cyklar gäller att de ska vara godkända för användning inom Sverige samt 
följa gällande lagar och föreskrifter. Tjänstecyklar ska följa Transportstyrelsens 
föreskrifter 2009:31 samt 2010:144. Samtliga delar på tjänstecyklar samt 
eftermonterade delar såsom belysning, pakethållare etcetera ska vara anpassade för 
att användas under årets alla dagar.  

1.1 Garanti 
Garantitid ska vara minst två (2) år för fabrikations/materialfel på tjänstecykeln. 
Garantitiden om minst två (2) år ska även omfatta om cykeln angrips av rost på ram, 
gaffel eller styre. 

Utöver ovanstående ska garantitid för elassisterad cykel dessutom vara minst två (2) 
år för fabrikations/materialfel på motor, laddare, och två (2) år för tjänstecykelns 
batteri och batteripaket d.v.s. batteriets tillhörande elektronik. Även batteri som köps 
separat som tillbehör ska omfattas av garantin. 

1.2 Färg på cykel 
Tjänstecyklarna ska vara i linje med kommunens färgtema. Vid val av färg bör 
cyklarna företrädelsevis vara vita. De kommunala bolagen använder sina egna 
profilprogram eller motsvarande. 

1.3 Traditionell cykel 
Vid inköp av traditionella cyklar, d.v.s. ej elassisterade cyklar eller specialcyklar ska 
följande kravspecifikation följas: 

• Tjänstecykel ska vara av typen dammodell alternativt unisexmodell.  
• Hjulens storlek ska vara 28 tum och passa för personer men olika längd, 

mellan 155 cm och 195 cm. 
• Cykeln ska vara i nyskick. 
• Cykeln ska levereras i körbart skick. 
• Cykeln ska vara utrustad med 5 eller fler växlar i slutet system. 
• Fot och handbroms. 
• Standardpedaler. 
• Ringklocka. 
• Godkänd diod-belysning bak och fram. 
• Reflexer, i enlighet med svensk lag. 
• Stänkskärmar för fram-och bakhjul. 
• Pakethållare. 
• Cykelstöd. 
• Kedjeskydd. 
• Dubbelbottnad fälg. 
• Ram av aluminium alternativt stålram med rostskyddsbehandling. 
• Cykelkorg, av kraftig modell, fastmonterad fram på cykeln. 
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• Enkel justering av sadelhöjd. 
• Godkänt lås enligt SSF eller likvärdigt ska medfölja varje tjänstecykel. Låset 

kan vara av fastmonterad modell, eller av typen bygellås där fästanordningen 
är monterad på tjänstecykeln vid leverans. 

• Varje cykel ska levereras med minst tre (3) nycklar. 

1.4 Elcykel 
Vid inköp av elcyklar ska följande kravspecifikation följas: 

• Cykeln ska vara i nyskick 
• Cykeln ska levereras i körbart skick 
• Cykel ska vara av typen dammodell alternativt unisexmodell.  
• Hjulens storlek ska vara 28 tum och passa för personer men olika längd, 

mellan 155 cm och 195 cm. 
• Cykeln ska vara stöldskyddsregistrerad. 
• Cykeln ska vara utrustad med 5 eller fler växlar i slutet system. 
• Fot och handbroms. 
• Standardpedaler. 
• Ringklocka. 
• Navgeneratordriven belysning fram med diod. 
• Godkänd diod-belysning bak. 
• Reflexer, i enlighet med svensk lag. 
• Stänkskärmar för fram-och bakhjul. 
• Pakethållare. 
• Cykelstöd. 
• Kedjeskydd. 
• Dubbelbottnad fälg. 
• Ram av aluminium alternativt stålram med rostskyddsbehandling. 
• Cykelkorg, av kraftig modell, fastmonterad fram på cykeln. 
• Enkel justering av sadelhöjd. 
• Godkänt lås enligt SSF eller likvärdigt ska medfölja varje tjänstecykel. Låset 

ska vara extra kraftigt och möjliggöra fastlåsning i cykelställ. 
• Varje cykel ska levereras med minst tre (3) nycklar. 
• Förstärkta ekrar ska vara monterade på cykel vid leverans. 
• Display som visar körda km, hastighet och batteriladdning. 
• Batteri och laddare till elassisterad tjänstecykel ska ingå och uppfylla nedan 

angivna krav. 
• Batteriets räckvidd ska uppgå till minst 50 km per laddning för en person på 

upp till 100 kg det vill säga minst 11 Ah (36 V). 
• Batteriet ska vara specificerat för att kunna återladdas minst 600 gånger. 
• Batteriet ska kunna monteras av och på utan verktyg. 
• Batteri ska kunna låsas fast i batterihållaren på cykeln vid användning. 
• Laddaren ska vara automatisk och slå ifrån vid fullt laddat batteri. 

Laddningstid till fullt laddat batteri ska ej överstiga 6 timmar. 
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• Laddaren ska inte kräva att batteriet är monterat på cykeln, batteriet ska gå att 
ladda fristående. 

• Cykeln ska vara konstruerad på sådant sätt att den kan användas även utan 
motorn. 

• Motorns kraft får ej överstiga kraven enligt gällande lagstiftning för fordon, 
Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. 

• Manual på svenska ska medfölja varje cykel. Manualen bör lämpligen minst 
omfatta instruktioner för handhavande av batteri, kontroll-panel/display, 
laddare och motor. 

1.5 Ellådcykel för transport av gods/material 
Vid inköp av ellådcyklel för transport av gods/material ska följande kravspecifikation 
följas: 

• Cykeln ska vara i nyskick. 
• Cykeln ska levereras i körbart skick. 
• Cykel ska vara av typen dammodell alternativt unisexmodell och passa för 

personer men olika längd, mellan 155 cm och 195 cm. 
• Cykeln ska vara stöldskyddsregistrerad. 
• Lådan ska ha en volym om minst 400 liter. 
• Lådan ska ha låsbart lock. 
• Cykeln ska vara utrustad med 5 eller fler växlar i slutet system. 
• Fot och handbroms. 
• Standardpedaler. 
• Ringklocka. 
• Belysning av diod typ fram och bak. 
• Reflexer, i enlighet med svensk lag. 
• Stänkskärmar för fram-och bakhjul. 
• Kedjeskydd. 
• Dubbelbottnad fälg. 
• Ram av aluminium alternativt stålram med rostskyddsbehandling. 
• Enkel justering av sadelhöjd. 
• Punkteringsskyddade däck. 
• SSF godkänt extra kraftigt lås som möjliggör fastlåsning i cykelställ. 
• Varje cykel ska levereras med minst tre (3) nycklar. 
• Förstärkta ekrar ska vara monterade på cykel vid leverans. 
• Display som visar körda km, hastighet och batteriladdning. 
• Batteri och laddare till elassisterad tjänstecykel ska ingå och uppfylla nedan 

angivna krav. 
• Batteriets räckvidd ska uppgå till minst 50 km per laddning för en person på 

upp till 100 kg det vill säga minst 11 Ah (36 V). 
• Batteriet ska vara specificerat för att kunna återladdas minst 600 gånger. 
• Batteriet ska kunna monteras av och på utan verktyg.. 
• Batteri ska kunna låsas fast i batterihållaren på cykeln vid användning. 
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• Laddaren ska vara automatisk och slå ifrån vid fullt laddat batteri. 
Laddningstid till fullt laddat batteri ska ej överstiga 6 timmar. 

• Laddaren ska inte kräva att batteriet är monterat på cykeln, batteriet ska gå att 
ladda fristående. 

• Cykeln ska vara konstruerad på sådant sätt att den kan användas även utan 
motorn. 

• Motorns kraft får ej överstiga kraven enligt gällande lagstiftning för fordon, 
Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. 

• Manual på svenska ska medfölja varje cykel. Manualen bör lämpligen minst 
omfatta instruktioner för handhavande av batteri, kontroll-panel/display, 
laddare och motor. 

1.6 Ellådcykel för transport av 4 resp. 6 barn 
Vid inköp av ellådcyklel för transport av barn ska följande kravspecifikation följas: 

• Cykeln ska vara i nyskick. 
• Cykeln ska levereras i körbart skick. 
• Cykel ska vara av typen dammodell alternativt unisexmodell och passa för 

personer men olika längd, mellan 155 cm och 195 cm. 
• Cykeln ska vara stöldskyddsregistrerad. 
• Bältade platser till samtliga passagerare. 
• Regnskydd för passagerare ska ingå. 
• Cykeln ska vara utrustad med 5 eller fler växlar i slutet system. 
• Fot och handbroms. 
• Standardpedaler. 
• Ringklocka. 
• Belysning av diod typ fram och bak. 
• Reflexer, i enlighet med svensk lag. 
• Stänkskärmar för fram-och bakhjul. 
• Kedjeskydd. 
• Dubbelbottnad fälg. 
• Ram av aluminium alternativt stålram med rostskyddsbehandling. 
• Enkel justering av sadelhöjd. 
• Punkteringsskyddade däck. 
• SSF godkänt extra kraftigt lås som möjliggör fastlåsning i cykelställ. 
• Varje cykel ska levereras med minst tre (3) nycklar. 
• Förstärkta ekrar ska vara monterade på cykel vid leverans. 
• Display som visar körda km, hastighet och batteriladdning. 
• Batteri och laddare till elassisterad tjänstecykel ska ingå och uppfylla nedan 

angivna krav. 
• Batteriets räckvidd ska uppgå till minst 50 km per laddning för en person på 

upp till 100 kg det vill säga minst 11 Ah (36 V). 
• Batteriet ska vara specificerat för att kunna återladdas minst 600 gånger. 
• Batteriet ska kunna monteras av och på utan verktyg. 
• Batteri ska kunna låsas fast i batterihållaren på cykeln vid användning. 
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• Laddaren ska vara automatisk och slå ifrån vid fullt laddat batteri. 
Laddningstid till fullt laddat batteri ska ej överstiga 6 timmar. 

• Laddaren ska inte kräva att batteriet är monterat på cykeln, batteriet ska gå att 
ladda fristående. 

• Cykeln ska vara konstruerad på sådant sätt att den kan användas även utan 
motorn. 

• Motorns kraft får ej överstiga kraven enligt gällande lagstiftning för fordon, 
Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. 

• Manual på svenska ska medfölja varje cykel. Manualen bör lämpligen minst 
omfatta instruktioner för handhavande av batteri, kontroll-panel/display, 
laddare och motor. 

1.7 Elmoped och elsparkcykel 
Tekniska krav på elmopeder och elsparkcykel avgörs i respektive upphandling. 
Aspekter att beakta är arbetsmiljö, kvalitet och ekonomi. 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Madeleine Wahlund  
Titel: Verksamhetsutvecklare 
E-post: Madeleine.Wahlund@tomelilla.se 
Telefon:   0417 181 12 
Mobil:    
 

Diarienummer: KS 2022/160 
 
Datum 16 november 2022 

 

Tjänsteskrivelse busshållplats Tryde Eke 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna åtgärdsförslaget för upprustning 
av Tryde Eke busshållplats. 

Ärendebeskrivning 
Hållplatsutrustningen vid Tryde Eke busshållplats behöver uppdateras för att 
tillgodose en god standard för kollektivtrafikresenärer. Nuvarande väderskydd är av 
äldre modell och Skånetrafiken har därför utan kostnad gett Tomelilla ett nytt 
väderskydd enligt deras interna utbytesplan. För att uppnå en god hållplatsstandard 
behöver väderskyddet även kompletteras med papperskorg, cykelställ och bänk vilket 
bekostas av kommunen enligt gällande avtal för drift och underhåll av busshållplatser 
(KS 2000.10183). Utbytet och förbättringen av hållplatsutrustning kommer ske i 
samband med ombyggnaden av hållplatsen till en timglashållplats för att skapa en 
trafiksäker övergång. Hållplatsen ligger på statlig väg och Trafikverket ansvarar 
därmed för ombyggnaden. Detaljprojektering beräknas kunna påbörjas 2023 och 
byggnation 2024–2026. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnad för papperskorg, cykelställ och bänk beräknas till 61 906 kr. Enligt gällande 
avtal för drift och underhåll av busshållplatser (KS 2000.10183) har kommunen rätt 
till 50% bidrag till kostnaden för nyetablering. Den totala kostnaden för kommunen 
efter bidrag beräknad till 30 953 kr.  
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Barnperspektivet 
Åtgärden bedöms inte ha några negativa konsekvenser för barn.  

Miljöperspektivet 
Upprustningen av hållplatsutrustningen bedöms ha en positiv effekt på klimat och 
miljö då förbättrad komfort kan bidra till ökat resande med kollektivtrafik. 

Uppföljning 
Beslutet om investering av hållplatsutrustning ska följas upp genom underskrift av 
Skånetrafikens åtgärdsinformation för Tryde Eke. Åtgärdsinformationen skickas till 
Skånetrafiken som ger Trafikverket uppdraget att påbörja detaljprojektering. Övriga 
beslut kring genomförande av åtgärden förs i dialog mellan Tomelilla kommun, 
Skånetrafiken och Trafikverket. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse verksamhetsutvecklare Madeleine Wahlund, 22 november 2022. 

Åtgärdsinformation Tryde Eke – Skånetrafiken, handlingsid: Ks 2022.3214. 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Madeleine Wahlund 

Verksamhetsutvecklare 

 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsens investeringsberedning 
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Skånetrafiken Tomelilla kommun 
281 83 Hässleholm Gustafs torg 16 

27380 Tomelilla 
Klicka här för att ange text. Org.nr: 212000-0886 

Org.nr 232100-0255  
 

 
 

Åtgärdsinformation 
Tryde Eke 
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Figur 1. Läge A 
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Figur 2. Läge A 

 

 
Figur 3. Läge B 
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Nuläge 
Objektnamn Tryde Eke 

Kommun Tomelilla 

Vägnummer 1558 

Hastighetsbegränsning 40 km/h 

ÅDT 251-500 

Trafikeras av linje 338 

Antal påstigande (2020) Läge A: 5 

Läge B: 0 

Busstyp Boggi 

Bakgrund till beställning Exploatering av område, låg standard, huvudsakligen barn som 
åker från hållplatsen 
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Önskat läge 
 Läge A Läge B Kostnad för 

kommunen 

Önskat färdigställande 
år 

2024 2024  

Önskad utformning Timglashållplats Timglashållplats - 

Väderskydd, antal 
sektioner 

Landsbygd standard 
 

Utbytesplanen 

Bänk utanför 
väderskydd, antal 

1 
 

22 178 kr 

Papperskorg, antal 1 
 

14 294 kr 

Realtidsinformation, i 
och/eller utanför 
väderskydd 

Batteritopp 
 

- 

Cykelställ med ramlås, 
antal platser 

Fyra bågar 
 

25 434 kr 

Cykelställ med ramlås 
under tak, antal platser 

   

Cykelpump 
  

 

Pendlarparkering 
   

Anslutning befintlig 
g/c-väg 

  
 

Passage 
  

 

Övrigt    

Detta är avstämt och parterna är överens om omfattning och kostnader samt garanterar en 
långsiktighet. Detta förutsätter att det finns finansiella medel avsatta i den kommunala budgeten. 
 
_______________________   ________________________________ 
Underskrift Skånetrafiken, enhet strategi  Underskrift Tomelilla kommun 
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Österlenhem AB Telefon: 0417-18 420 E-post: info@osterlenhem.se 
Industribyn 22 Fax: 0417-18 422 www.osterlenhem.se 
273 35  TOMELILLA 

     Tomelilla kommun 
 
 
Nyupplåning med anledning av byggnation 
 
Österlenhem har för avsikt att bygga 27 marklägenheter i Brösarp på mark som idag tillhör 
kommunen under förutsättning att bolaget under 2023 får utnyttja upp till 80 Mkr av 
låneramen uppdelat vid två tillfällen och att Tomelilla kommun går i borgen för densamma. 
 
Österlenhem har upphandlat partnering projektet Brösarp som Skanska Sverige AB vann. 
Systemhandlingar avseende projektet har tagits fram inom ramen för samverkansavtalet och 
baseras på Österlenhems konceptlägenheter där befintliga lägenheter i Smedstorp utgjort 
referensobjekt. Utifrån dessa handlingar har riktpriskalkyl tagits fram för byggkostnaden, 
vilket tillsammans med byggherrekostnaderna utför en investeringskalkyl. Sammanlagt avses 
27 marklägenheter i 5 olika huskroppar från 1 RK till 4 RK med en hyresnivå från 6 300 kr till 
12 500 kr per månad. Miljöbyggnad silver har utgjort ambitionsnivå avseende både dagsljus 
och energianvändning med god ljustillgång och lägre energikrav än BBR ställer. 
Byggnaderna värms upp med bergvärme och värmen distribueras via golvvärme. 
Solcellanläggning avser producera fastighetsel för drift och möjliggör försäljning av förnybar 
grön el till hyresgästerna. Anläggningen bedöms täcka 41 % av fastighets- och 
hushållbehovet utan lagringsmöjlighet och cirka 82 % vid lagring.  
Vid ny- och ombyggnation finns alltid risken att marknadsvärdet bedöms som lägre än 
produktionsvärdet. En risk Österlenhem delar med många andra. Bolaget hade vid årsskiftet 
materiella anläggningstillgångar på 389 Mkr varav byggnader och mark utgjorde 342 Mkr. 
Vid årsskiftet värderades fastigheterna med ett avkastningskrav på mellan 4,5 – 7,5 % till 587 
Mkr. En nedskrivning vid byggnation skulle eventuellt kunna mötas av en uppskrivning av 
andra fastigheter som skydd för det egna kapitalet. Inlösen av swap är ett annat tänkbart 
scenario vid en nedskrivning. Vid upplåning finns även en ränterisk. Ränterisken vid 
byggnation kan hanteras till en rimlig kostnad under de första åren. 
 
Det finns fortfarande en efterfrågan på hyresrätter och bolaget har inte några vakanser i 
dagsläget. Risken med outhyrda lägenheter vid nybyggnation bedöms som hanterbar. 
Bolaget önskar därför att kommunen godkänner projektet och medger att bolaget får 
utnyttja borgensramen samt borgar för lån upp till 80 Mkr. 
 
Tomelilla 2022-11-21 
VD Pia Brink 
Österlenhem AB 
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Österlenhem AB Telefon: 0417-18 420 E-post: info@osterlenhem.se 
Industribyn 22 Fax: 0417-18 422 www.osterlenhem.se 
273 35  TOMELILLA 

      

35

mailto:info@osterlenhem.se
http://www.osterlenhem.se/


 

 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
22 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

Rev § 71 Dnr REV 2022/23 

Granskning av kommunstyrelsens  
uppsikt och styrning av kommunens  
helägda och delägda bolag inklusive  
förbund 

Revisorernas beslut 
Revisorerna beslutar godkänna granskningsrapport från KPMG AB avseende 
granskning av kommunstyrelsens uppsikt och ägarstyrning av kommunens helägda 
och delägda bolag och översänder granskningsrapporten samt missivskrivelse till 
kommunstyrelsen för yttrande senast 2023-03-15. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna har granskat kommunstyrelsens uppsikt och ägarstyrning av kommunens 
helägda och delägda bolag. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
kommunstyrelsen utövar styrning och uppsikt över kommunens bolag på ett 
ändamålsenligt sätt. Revisorernas sammanfattande bedömning är att 
kommunstyrelsen huvudsakligen bedriver en ändamålsenlig styrning och uppsikt.  
 
Revisorerna bedömer att: 
 
➢ Det finns en etablerad och strukturerad ägardialog. 

 
➢ Det finns en etablerad rapportering från bolag till KSAU, kommunstyrelse 

samt kommunfullmäktige. 
 

➢ Det finns en spårbarhet och god ordning innebärande att ägardialoger 
dokumenteras. 
 

➢ Det fattas beslut om uppsikten och det finns underlag till besluten. 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
22 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 71 forts 

➢ Att den styrning och insyn som kan krävas av ägarrepresentanterna i 
kommunalförbunden genomförs i enlighet med vad som möjliggörs i 
förbundsordning och reglemente. 

 
Trots bedömningen lämnas följande rekommendationer för en förstärkt uppsikt: 
 
➢ Att kommundirektören, inom ramen för uppdraget att ta initiativ i 

uppsiktsfrågan, ges möjlighet och rättighet till närvaro- och yttranderätt på 
bolagens styrelsesammanträden. 
 

➢ I instruktionen för kommundirektören kan det framgå uppdrag att 
formalisera på vilket sätt kontakter ska ske med VD i respektive bolag. 
 

➢ Bolagsordning för Tomelilla Industriaktiebolag bör kompletteras med 
skrivning om att bolaget endast har rätt att allmänt främja näringslivet i 
enlighet med kommunallagens befogenheter. 
 

➢ Det finns utmaningar gällande organisatoriska och resursmässiga frågor i 
framför allt ÖKRAB och VA-bolaget att hantera. Utredning gällande 
ÖKRAB pågår men vi rekommenderar specifikt att frågan om VA-bolagets 
ansvar och funktion i ett långsiktigt strategiskt perspektiv utreds. 
 

➢ Vi rekommenderar kommunstyrelsen i samband med uppsiktsbeslutet kräver 
en årlig utvärdering av styrelsens och VD:s arbete då vi menar att detta kan 
ge värdefull information som ett komplement till årsredovisning och 
förvaltningsberättelse. 
 

➢ Vi vill även rekommendera att kommunstyrelsen säkerställer att 
granskningsrapporter finns som underlag inför uppsiktsbeslut gällande 
samtliga aktuella bolag. 
 

➢ Vi bedömer att kommunen tydligare kan konkretisera i vilka 
samverkansforum som bolagen ska delta för största kommunnytta. 
 

➢ Vi bedömer att styrning och riktlinjer kring budget i delägda bolag bör 
utformas på ett enhetligt sätt, innebärande allt från rapportmallar, 
rapportering, tidsplaner mm., för att underlätta och skapa en bättre 
effektivitet i vissa processer, exempelvis kring budget.  
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
22 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 71 forts 

Kommunstyrelsens yttrande ska vara revisorerna tillhanda senast 2023-03-15. Av 
yttrandet ska framgå vilka åtgärder kommunstyrelsen avser att vidta med anledning 
av de bedömningar och rekommendationer som redovisas i rapporten. Det ska även 
framgå när åtgärderna ska vara genomförda. 

Föredragning 
Kristian Gunnarsson från KPMG AB föredrar granskningsrapporten för revisorerna 
på distans (via Teams). 

Förslag till beslut 
Revisorerna beslutar godkänna granskningsrapport från KPMG AB avseende 
granskning av kommunstyrelsens uppsikt och ägarstyrning av kommunens helägda 
och delägda bolag och översänder granskningsrapporten samt missivskrivelse till 
kommunstyrelsen för yttrande senast 2023-03-15. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-11-15 

Rapport, Granskning av kommunstyrelsens uppsikt och ägarstyrning av kommunens 
helägda och delägda bolag, handlingsid: Rev 2022.331 

Missiv - Granskning av kommunstyrelsens uppsikt och ägarstyrning, signerad, 
handlingsid: Rev 2022.329 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige för kännedom  
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MISSIV
Revisorerna

Till:
Kommunstyrelsen

För kännedom:
Kommunfullmäktige

Granskning av kommunstyrelsens uppsikt och ägarstyrning av 
kommunens helägda och delägda bolag

KPMG har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunstyrelsens uppsikt och 
ägarstyrning av kommunens helägda och delägda bolag. Syftet med granskningen har varit att bedöma 
om kommunstyrelsen utövar styrning och uppsikt över kommunens bolag på ett ändamålsenligt sätt. 
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen huvudsakligen bedriver en ändamålsenlig 
styrning och uppsikt. 

Vi bedömer att:

 Det finns en etablerad och strukturerad ägardialog.

 Det finns en etablerad rapportering från bolag till KSAU, kommunstyrelse samt 
kommunfullmäktige.

 Det finns en spårbarhet och god ordning innebärande att ägardialoger dokumenteras.

 Det fattas beslut om uppsikten och det finns underlag till besluten.

 Vi bedömer att den styrning och insyn som kan krävas av ägarrepresentanterna i 
kommunalförbunden genomförs i enlighet med vad som möjliggörs i förbundsordning och 
reglemente.

Trots vår bedömning lämnas följande rekommendationer för en förstärkt uppsikt:

 Att kommundirektören, inom ramen för uppdraget att ta initiativ i uppsiktsfrågan, ges 
möjlighet och rättighet till närvaro- och yttranderätt på bolagens styrelsesammanträden.

 I instruktionen för kommundirektören kan det framgå uppdrag att formalisera på vilket sätt 
kontakter ska ske med VD i respektive bolag.

 Bolagsordning för Tomelilla Industriaktiebolag bör kompletteras med skrivning om att 
bolaget endast har rätt att allmänt främja näringslivet i enlighet med kommunallagens 
befogenheter.
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MISSIV
Revisorerna

 Det finns utmaningar gällande organisatoriska och resursmässiga frågor i framför allt ÖKRAB 
och VA-bolaget att hantera. Utredning gällande ÖKRAB pågår men vi rekommenderar 
specifikt att frågan om VA-bolagets ansvar och funktion i ett långsiktigt strategiskt perspektiv 
utreds.

 Vi rekommenderar kommunstyrelsen i samband med uppsiktsbeslutet kräver en årlig 
utvärdering av styrelsens och VD:s arbete då vi menar att detta kan ge värdefull information 
som ett komplement till årsredovisning och förvaltningsberättelse.

 Vi vill även rekommendera att kommunstyrelsen säkerställer att granskningsrapporter finns 
som underlag inför uppsiktsbeslut gällande samtliga aktuella bolag.

 Vi bedömer att kommunen tydligare kan konkretisera i vilka samverkansforum som bolagen 
ska delta för största kommunnytta.

 Vi bedömer att styrning och riktlinjer kring budget i delägda bolag bör utformas på ett 
enhetligt sätt, innebärande allt från rapportmallar, rapportering, tidsplaner mm., för att 
underlätta och skapa en bättre effektivitet i vissa processer, exempelvis kring budget. 

Revisorerna behandlade bifogad revisionsrapport vid sitt sammanträde 2022-11-22 och beslutade att 
översända rapporten till kommunstyrelsen för yttrande samt till kommunfullmäktige för kännedom. 
Styrelsens yttrande ska vara revisorerna tillhanda senast 2023-03-15. Av yttrandet ska framgå vilka 
åtgärder styrelsen avser att vidta med anledning av de bedömningar och rekommendationer som 
redovisas i rapporten. Det ska även framgå när åtgärderna ska vara genomförda. Yttrandet skickas till 
revisorernas sekreterare Olof Hammar, olof.hammar@tomelilla.se.

2022-11-22

Ulla-Christina Lindberg
Ordförande revisorerna 
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Ordförande Revisorerna: Ulla-Christina Lindberg
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1 Sammanfattning 
 
KPMG har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att granska 
kommunstyrelsens uppsikt och ägarstyrning av kommunens helägda och delägda 
bolag. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. Syftet med granskningen har varit 
att bedöma om kommunstyrelsen utövar styrning och uppsikt över kommunens bolag 
på ett ändamålsenligt sätt.  
 
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen huvudsakligen bedriver en 
ändamålsenlig styrning och uppsikt.  
 
Vi bedömer att: 
 
 Det finns en etablerad och strukturerad ägardialog. 

 
 Det finns en etablerad rapportering från bolag till KSAU, kommunstyrelse samt 

kommunfullmäktige. 
 

 Det finns en spårbarhet och god ordning innebärande att ägardialoger 
dokumenteras. 
 

 Det fattas beslut om uppsikten och det finns underlag till besluten. 
 

 Vi bedömer att den styrning och insyn som kan krävas av ägarrepresentanterna 
i kommunalförbunden genomförs i enlighet med vad som möjliggörs i 
förbundsordning och reglemente. 
 

Trots vårt positiva intryck menar vi att det finns utvecklingsområden. Vi vill därför lämna 
följande rekommendationer: 
 
 Vi rekommenderar att kommundirektören, inom ramen för uppdraget att ta 

initiativ i uppsiktsfrågan, ges en möjlighet och rättighet till närvaro- och 
yttranderätt på bolagens styrelsesammanträden. 
 

 I instruktionen för kommundirektören kan det framgå uppdrag att formalisera på 
vilket sätt kontakter ska ske med VD i respektive bolag. 
 

 Bolagsordning för Tomelilla Industriaktiebolag bör kompletteras med skrivning 
om att bolaget endast har rätt att allmänt främja näringslivet i enlighet med 
kommunallagens befogenheter. 
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 Det finns utmaningar gällande organisatoriska och resursmässiga frågor i 

framför allt ÖKRAB och VA-bolaget att hantera. Utredning gällande ÖKRAB 
pågår men vi rekommenderar specifikt att frågan om VA-bolagets ansvar och 
funktion i ett långsiktigt strategiskt perspektiv utreds. 
 

 Vi rekommenderar kommunstyrelsen i samband med uppsiktsbeslutet kräver en 
årlig utvärdering av styrelsens och VD:s arbete då vi menar att detta kan ge 
värdefull information som ett komplement till årsredovisning och 
förvaltningsberättelse. 
 

 Vi vill också rekommendera att kommunstyrelsen säkerställer att 
granskningsrapporter finns som underlag inför uppsiktsbeslut gällande alla 
aktuella bolag. 
 

 Vi bedömer att kommunen tydligare kan konkretisera i vilka samverkansforum 
som bolagen ska delta för största kommunnytta. 
 

 Vi bedömer att styrning och riktlinjer kring budget i delägda bolag bör utformas 
på ett enhetligt sätt innebärande allt från rapportmallar, rapportering, tidsplaner 
mm. för att underlätta och skapa en bättre effektivitet i vissa processer, 
exempelvis kring budget.  
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2 Inledning och bakgrund 
Tomelilla kommun bedriver verksamheter genom de kommunala företagen i enlighet 
med de möjligheter kommunallagen ger i 10 kap. 1 - 3 §§. Fullmäktige skall därvid 
fastställa ändamål med verksamheten, utse styrelseledamöter och lekmannarevisorer 
samt ordna så att beslut av principiell betydelse eller av större vikt kommer till 
fullmäktige för ställningstagande (17§). 
 
Kommunstyrelsen har tilldelats uppgiften att på kommunfullmäktiges uppdrag utöva 
uppsikten över de kommunägda företagen. Detta regleras genom kommunallagens 6 
kap. 1§. 
 
Att styra och organisera kommunal verksamhet genom aktiebolag innebär ett samspel 
mellan de kommunalrättsliga och aktiebolagsrättsliga regelsystemen. Samspelet 
mellan de båda regelverken och dess tillämpning är inte alltid friktionsfritt. 
Revisorerna har identifierat kommunens ägarstyrning som en risk och vill med 
granskningen bedöma om kommunstyrelsens ägarstyrning och uppsikt över de 
kommunala bolagen bedrivs ändamålsenligt.  
 
Revisorerna vill också med granskningen bedöma hur medlemmarna i kommunens 
kommunalförbund utövar sin styrning och insyn kring förbundens ekonomi och 
verksamhet. 

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen utövar styrning och 
uppsikt över kommunens bolag på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:   
— Är bolagsordningar och reglementen utformade i enlighet med gällande 

lagstiftning? 
— Finns aktuella ägardirektiv och hur följs dessa upp? 
— Vilka styrdokument finns som bolagen är förpliktigade att följa? Hur följer bolagen 

dessa och vilken uppföljning gör kommunstyrelsen av efterlevnaden? 
— Har kommunstyrelsen definierat vad uppsikten innebär och hur den ska 

genomföras?  
— Genomförs uppsikt och styrning av bolagen på ett sätt så att hela kommunstyrelsen 

har möjlighet att vara delaktig i processen?  
— På vilket sätt kommunicerar kommunstyrelsen med bolagen och finns en plan för 

arbetet? 
— Hur hanteras principiella frågor (kommunfullmäktiges ställningstagande) och hur 

regleras denna hantering?  
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— På vilket sätt involveras bolagen i kommunens övriga styrningsarbete (mål, intern 
kontroll och budget)? 

— Prövar kommunstyrelsen i årliga beslut om den verksamhet som bolaget har 
bedrivit under föregående kalenderår, varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna? 

— På vilket sätt utövar kommunstyrelsen insyn och styrning i kommunalförbunden? 
Granskningen avser kommunstyrelsen. 

2.2 Revisionskriterier och metoder 
Bedömningar i granskningen sker utifrån hur kommunstyrelsen uppfyller:    

— Kommunallagen 6 kap. 6 § samt 9 kap (6 §) 
— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 
Granskningen omfattar kommunstyrelsen, Österlenhem AB, Tomelilla 
Industriaktiebolag, Österlen VA AB (delägt med Simrishamn), ÖKRAB (delägt med 
Simrishamn), Ystad-Österlenregionens miljöförbund och SÖRF (Sydöstra Skånes 
räddningstjänstförbund). 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer/avstämningar 
med berörda tjänstemän och politiker. 
Följande befattningshavare/förtroendevalda har intervjuats: 

- Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt kommundirektör. 
- VD och styrelsens ordförande och vice ordförande i de aktuella bolagen. 

Rapporten är faktakontrollerad av samtliga intervjuade. 
 

3 Iakttagelser i granskningen 
3.1 Kommunallag 

I kommunallagens 10 kap. 3 § anges vad som gäller om kommunen överlämnar ansvar 
för en kommunal angelägenhet till helägt kommunalt bolag. Där framgår att 
kommunfullmäktige ska: 
 fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, 
 se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala 

befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen, 
 utse samtliga styrelseledamöter, 
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 se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt fattas, 

 utse minst en lekmannarevisor, och 
 se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal 

lämnas över till privata utförare. 

3.2 Kommunstyrelsens reglemente och instruktion för 
kommundirektören 
Angående kommunala bolag står det i kommunstyrelsens reglemente1 (§ 4) att 
kommunstyrelsen ska: 

• Kontinuerlig uppföljning av kommunens utveckling och ekonomiska ställning så 
att en god ekonomisk hushållning upprätthålls både i den egna verksamheten 
och i de kommunala verksamheter som bedrivs genom andra juridiska 
personer. 

• Ha fortlöpande uppsikt över och insyn i de företag som kommunen helt eller 
delvis äger eller annars har intresse i, främst vad avser ändamål, ekonomi och 
efterlevnad av ägardirektiv, men också vad avser övriga förhållanden som kan 
vara av betydelse för kommunen. 

• Tillvarata och bevaka kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor 
och andra liknande fora, där kommunen genom ägande eller på annat sätt har 
intressen att bevaka. 

Av instruktion för kommundirektören i Tomelilla kommun2 framgår specifikt när det 
gäller bolagen att: 

• Kommunchefen ansvarar för att ta nödvändiga initiativ inom ramen för 
kommunstyrelsens uppsiktsskyldighet. 

Det anges inte i instruktionen någon explicit möjlighet/rättighet för kommundirektör när 
det gäller närvaro- och yttranderätt i bolagen. 
Kontaktytan mellan kommundirektör och VD i respektive bolag sker enligt uppgift 
genom att VD i bolagen blir inbjudna till koncernledningsmöten 2–3 gånger per termin. 
Möten och träffar på tjänstemannaplanet är dock inte formaliserade (se vidare 
angående dialog nedan). 
 

 
1 Beslutad 14 december 2020 
2 Beslutad i KS 2019-04-10 
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3.2.1 Bedömning 
Vi anser att kommunstyrelsens reglemente behandlar de väsentliga delarna kring 
ägarstyrning och uppsikt. 
Vi rekommenderar att kommundirektören, inom ramen för uppdraget att ta initiativ i 
uppsiktsfrågan, ges en möjlighet och rättighet till närvaro- och yttranderätt på bolagens 
styrelsesammanträden. 
Vi kan se fördelar med att kommundirektören i sin instruktion ges uppdrag att 
formalisera på vilket sätt kontakter ska ske med VD i respektive bolag. 

3.3 Reglemente för Tomelilla kommun och dess helägda företag 
Tomelilla kommun har inga riktlinjer för ägarstyrning eller någon beslutad 
företagspolicy. Däremot finns sedan 2019 ett beslutat reglemente för kommunen och 
dess helägda företag. Reglementet syftar till att ge direktiv samt skapa förutsättningar 
för ledning och samspel inom kommunkoncernen. 
Av reglementet framgår att det är kommunstyrelsen som handhar kommunens ägarroll 
och svarar för samordning och den som ansvarar för uppsikt. I denna roll biträds 
kommunstyrelsen av kommunledningskontoret. 
Vidare framgår att kommungemensamma mål, policys och riktlinjer skall så långt det är 
tillämpligt gälla för hela kommunkoncernen. Det framgår också tydligt av reglementet 
att bolagen är underordnade kommunen och ska följa utfärdade direktiv lämnade av 
kommunfullmäktige och kommunstyrelse. 
Uppföljning av det kommunala ändamålet, mål och andra direktiv som erhållits från 
kommunen ska av bolagen redovisas i förvaltningsberättelsen årligen. I 
rapporteringsskyldigheten ingår också att informera kommunstyrelsen om händelser av 
väsentlig betydelse för verksamhet och/eller ekonomi. Vid granskning av 
förvaltningsberättelserna för 2021 noterar vi att det finns redogörelser kring dessa krav 
för samtliga fyra bolag.  
Särskilda ägardirektiv innehållande mål för verksamheten behandlas i samband med 
budgetprocessen och anges även för bolagen i kommunens budget. I kommunens 
budget för 2022 kan vi inte se några specifikt uttalade mål för de kommunala bolagen. 
Reglementet reglerar också frågor som ska godkännas och underställas 
kommunfullmäktiges ställningstagande. Exempel på frågor är: 

• Väsentliga förändringar (start, nedläggning eller avyttring) avseende 
rörelsegrenar. 

• Förvärv eller försäljning av fastigheter med ett värde överstigande 5 mnkr. 

• Försäljning av fastigheter understigande 5 mnkr om fastigheten bedöms ha 
strategisk betydelse 
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Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen huruvida ett ärende skall underställas 
fullmäktige skall samråd ske med kommunstyrelsen. Vid våra intervjuer med 
representanter för de olika bolagen framhålls att det finns en nära och god dialog med 
ägarens representanter i frågor som kan anses principiella. Intervjuade menar att råder 
osäkerhet tillämpas någon slags försiktighetsprincip, dvs hellre lyfta ett ärende för 
mycket än tvärtom.  
Reglementet berör också VD:s skyldighet att delta i de chefskonferenser, 
ledningsgruppsmöten och liknande som kommunledningen kallar till. Som påtalats i det 
tidigare avsnittet är möten och mötesstruktur på tjänstemannaplanet inte formaliserat. 
Intervjuade bolagsföreträdare menar dock att det finns en kontaktyta mot tjänstemän 
på olika nivåer i kommunen men att det varierar hur ofta och i vilka forum som 
deltagande sker ifrån bolagens sida. 
Kontakter finns också mellan bolagen och de kommunala verksamheterna på 
förvaltningsnivå exempelvis med samhällsbyggnadsverksamheten. Intervjuade i 
bolagen framhåller att det kan finnas en vinst i att hitta en mer strukturerat 
mötesordning mellan olika bolag och kommunala verksamheter. Exempelvis nämns att 
dialog och kontakter kan behöva formaliseras mer när det gäller ombyggnationer av 
kommunala verksamhetslokaler där Österlenhem AB har en viktig roll i att finnas med 
tidigt i planeringen utifrån sitt ansvar för förvaltning av omsorgsfastigheterna. 
När det gäller dialog och informationsutbyte i det stora hela framhålls att det är av stor 
vikt att styrelsen i bolagen hålls informerade av VD vilket också upplevs vara fallet. 
När det gäller dialoger och möten mellan kommunledningen/ägaren och respektive 
bolagsledning finns en mer formaliserad mötesordning vilket regleras i reglemente och 
ägardirektiv (se vidare nedan hur detta sker i praktiken). 

3.4 Bolagsordningar 
De kommunala bolagen styrs genom bolagsordningar och ägardirektiv i den 
prioriteringsordningen.  
Enligt kommunallagen kap 10 § 3 (se stycke 3.1) skall det i bolagsordningen anges det 
kommunala ändamålet, de kommunala befogenheterna samt att fullmäktige får ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt fattas. 
Utifrån en genomgång av bolagsordningarna kan vi konstatera att samtliga bolags 
bolagsordningar innehåller de uppgifter som krävs utifrån kommunallagen.  
När det gäller bolagsordningen för Tomelilla Industriaktiebolag kan vi notera att det 
saknas skrivning enligt kommunallagen 2 kap 8 § ”Kommuner och landsting får 
genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget. 
Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns 
synnerliga skäl för det”. Intervjuade framhåller dock att verksamheten i bolaget är 
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mycket begränsad och i de fall fastighetsaffärer gjort så har externa 
marknadsvärderingar gjorts. 
 

3.4.1 Bedömning 
Vi bedömer att bolagsordningarna är korrekt utformade och innehåller det som lagen 
föreskriver med det påpekandet att reglering om möjligheten att endast allmänt främja 
näringslivet bör skrivas in i bolagsordningen för Tomelilla Industriaktiebolag. 

3.5 Ägardirektiv och ägardialog 
Ägardirektiven för Tomelilla Industriaktiebolag och Österlenhem AB innehåller 
övergripande styrprinciper och bestämmelser mellan bolag och kommunen som ägare. 
I dessa beskrivs mer ingående bolagens ändamål och bolagens verksamhet. Det 
framgår också ekonomiska mål och regler kring finansiering. Ägardirektiv finns 
beslutade för samtliga bolag.  
I ägardirektiven framgår också principer kring information och ägardialog innebärande 
att ägaren fortlöpande ska hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolagen 
ska ta initiativ till möten om omständigheterna så påkallar.  
Det framgår också att bolagets presidium och VD ska delta vid möte med företrädare 
för kommunen minst en gång per år i ägardialog. Intervjuade menar att det som regel 
hålls två ägarsamråd per år, ett på våren och ett på hösten. Vid ägarsamråden deltar 
från ägarens sida ägarombud och ombudsersättare vilka är kommunstyrelsens 
ordförande, vice ordförande och oppositionsråd. Utöver dessa brukar kommunens 
ekonomichef också delta. 
Utöver dessa dialoger och samråd sker träffar mellan bolag, kommunalförbund och 
KSAU. Vid dessa tillfällen deltar även kommundirektören. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i protokoll från mars 2021 upptagit noteringar från 
de samråd som skett. Vid detta tillfälle skedde samråd med Österlenhem AB, Tomelilla 
Industrifastigheter AB, Österlen VA AB, Österlens kommunala Renhållnings AB, 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, Ystad-Österlenregionens Miljöförbund. 
Motsvarande dialoger och ägarsamråd ägde rum i april 2022. Även dessa samråd är 
protokollförda.  
I samband med dialogmöten med Österlenhem AB sker även dialog kring Tomelilla 
Industrifastigheter AB då det är samma bolagsstyrelse och ledning. 
Utöver de samråd som skett med KSAU ovan har ägarsamråd och dialog under de 
senaste två åren skett vid 4–5 tillfällen med ÖKRAB. Fyra av dessa tillfällen finns 
dokumenterade i mötesanteckningar. Av anteckningarna framgår att deltagande skett 
från båda ägarkommunerna samt representanter från bolagets ledning och styrelse. 
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Utöver de samråd som skett med KSAU ovan har ägarsamråd och dialog i VA-bolaget 
skett vid två tillfällen under de senaste två åren, under 2021 samt ett tillfälle som 
planeras hösten 2022. 
Intervjuade framhåller att dialogmöten i huvudsak är väl fungerande möten som 
behandlar angelägna frågor och med rätt fokus. Vanligt förekommande frågor som 
behandlas är ekonomi och budget, framtidsfrågor och aktualiteter i respektive 
bolag/förbund. Det framhålls som en utmaning ibland när det gäller förbunden där flera 
ägare finns med i bilden, det blir enligt intervjuade mer tungrott helt enkelt. 
Samtliga intervjuade upplever att det finns en god dialog mellan bolag och ägare. I 
ägardirektiven regleras också vad som gäller beträffande kommunfullmäktiges 
ställningstagande i principiella frågor. Det framgår också att bolagens verksamhet står 
under kommunstyrelsens/styrelsernas uppsikt och att det finns krav på att översända 
information och dokumentation löpande. Intervjuade bolagsrepresentanter uppger att 
de håller kommunledningen informerade även vid sidan av ägardialogsmötena om det 
handlar om principiella frågor. Österlenhem AB begärde exempelvis på eget initiativ att 
få komma på ägarsamråd i samband med byggnation i Brösarp. 
I ÖKRAB togs ägardirektiven fram tillsammans med ägarna under 2018. Intervjuade 
framhåller att det finns vissa utmaningar i nuvarande ägardirektiv då det anges 
arbetsuppgifter som intervjuade anser att det saknas resurser för i bolaget. Exempelvis 
nämns att bolaget ska vara behjälpliga med arbete kring kommunernas miljömål. 
När det gäller ÖKRAB pågår en utredning om bolagets vara eller icke vara och olika 
alternativ undersöks. Intervjuade från såväl bolaget som ägaren menar att 
kommunikationen kring utredningen varit bristfällig och att kompetensflykt blivit en 
konsekvens av pågående utredning. Organisatoriskt och resursmässigt bedöms 
bolaget vara mycket sårbart. 
Av aktieägaravtal för Österlen VA AB framgår att parterna (Simrishamn och Tomelilla 
kommuner) gemensamt ska utfärda ägardirektiv för bolaget. Ägardirektiv enligt 
aktieägaravtalet har senast reviderats under 2022. 
När det gäller VA-bolaget specifikt framhålls vissa utmaningar som handlar om 
bolagskonstruktionen. Bolaget är i princip endast ett driftutförarbolag som verkställer 
inom driften. Bolaget är således inte VA-huvudman och ansvarig för utvecklingen av 
VA-frågor i stort. Det krävs därför enligt intervjuade bra dialog med 
samhällsbyggnadsnämnd och kommunstyrelse. Det finns även budgetmässigt vissa 
utmaningar för bolaget som handlar om att kommunerna lagt fast ett budgettak för 
verksamheten utan att bolaget var tillfrågad. Exempelvis nämns att detta delvis är ett 
feltänk då bolaget utför det som måste utföras och på beställningar från huvudmannen. 
Ett budgettak skulle kunna innebära att när resurserna är slut så kan bolaget inte utföra 
mer underhåll eller reparationer, tex inte åtgärda vattenläckor. När det gäller 
budgetfrågor framgår enligt de intervjuade att bolaget tillsammans med ägarna behöver 
hitta en bättre samverkansmodell. När det gäller ägarstyrning av frågor kring framtida 
VA-frågor blir det därför komplext eftersom bolaget sitter på all kompetens medan 
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beställaren/huvudmannen inte besitter kunskap om vilka satsningar och investeringar 
som behöver göras. Av denna anledning vore ägarstyrningen enligt intervjuade mer 
relevant om bolaget också var huvudman eftersom bolaget då skulle kunna avkrävas 
tydligare ansvar för verksamheten som helhet. Organisatoriskt och ansvarsmässigt 
kompliceras det ytterligare genom att bolaget är ett delägt bolag. Andra oklarheter som 
kan finnas är den långsiktiga strategiska planeringen och finansieringen av 
verksamheten.  
Intervjuade ägarrepresentanter bekräftar att det kommer sannolikt ta ytterligare tid 
innan formerna helt satt sig när det gäller VA-bolaget. 
Gemensamt för representanterna från bolagen är att de anser att ägardirektiven bör 
behandlas med regelbundenhet och vid behov tas upp till nytt beslut. Det viktigaste 
anses dock vara att direktiven tas fram i dialog mellan bolag och ägare och att de 
formuleras så att de går att uppnå. Intervjuade framhåller att det finns förväntningar att 
bolagen ska ta initiativ, driva utvecklingsfrågor och ta hänsyn till långsiktighet i 
planeringen.  
När det gäller ekonomiska mål och frågan om avkastningskrav framhåller 
ägarrepresentanterna att bolagen i Tomelilla inte är av den karaktären att avkastning är 
aktuell. Snarare har det historiskt varit så att bolagen erhållit resurstillskott från 
kommunen till sin verksamhet. När det gäller de ekonomiska kraven är det därför 
snarare fokus på god ekonomisk hushållning och effektivitet och att verksamheten inte 
ska gå med underskott. 
I delägda bolag och förbund finns när det gäller ekonomin en annan utmaning som 
handlar om budget och budgetramar menar intervjuade. Frågor som ställs är om 
ambitionerna och budgetramar ska utgå från den kommun som har sämst 
budgetförutsättningar. Här blir det ibland spänningar och utmanande dialoger enligt de 
intervjuade. 
Bolagen ska enligt direktiv översända dokumentation till kommunstyrelsen utan 
dröjsmål. Detta avser styrelseprotokoll, bolagsstämmoprotokoll samt årsredovisning. 
Intervjuade i kommunledningen menar att detta fungerar bra. Alla ledamöter får 
information och ställer frågor ibland. Det förekommer bra diskussioner även i 
kommunstyrelsen enligt uppgift. Ambitionen finns även att bolagen informerar i 
kommunfullmäktige och intervjuade bolagsrepresentanter bekräftar att de är i 
fullmäktige regelbundet. 
När det gäller det interna styrelsearbetet i bolagen framhåller intervjuade samstämmigt 
att det finns en god anda och dialog där ledamöterna arbetar kollegialt i samförstånd 
för bolagets bästa. Det är enligt uppgift mycket sällsynt att det förekommer politik eller 
politiska ställningstaganden i styrelserna. 
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3.5.1 Bedömning 
Vi bedömer att det finns en etablerad och strukturerad ägardialog i Tomelilla. 
Ägardialogerna genomförs regelbundet och involverar även kommunstyrelsen vilket vi 
ser positivt på. Att även kommunfullmäktige får regelbundna avrapporteringar från 
bolagen bedömer vi likaså som positivt. Det finns en god ordning innebärande att 
ägardialoger dokumenteras vilket också är positivt. Ägardirektiven följs upp löpande i 
ägarsamråden och revideras vid behov. 
Vi uppfattar att ägardirektiven är aktuella och utformade i en god dialog mellan bolag 
och ägare även om vi ser vissa utmaningar framförallt gällande ÖKRAB och VA-
bolaget. Dessa utmaningar handlar i första hand inte om ägarstyrningsfrågor utan 
snarare om organisatoriska och resursmässiga frågor. 
Vi vill inte föregripa den utredning som pågår gällande ÖKRAB men vi kan konstatera 
att verksamheten förefaller vara mycket sårbar personellt i dagsläget vilket vi anser är 
en viktig parameter vid ställningstagandet av den framtida renhållningsorganisationen. 
När det gäller VA-bolaget betraktar vi det formellt som om det vore en extern utförare 
som vilken som helst. Vi ser tydliga risker när det gäller att strategiska 
utvecklingsfrågor och framtidsbehov ”hamnar mellan stolarna”. Kompetensen kring VA-
frågor är överförd till driftbolaget medan det saknas beställarkompetens hos VA-
huvudmannen. Samtidigt anser vi samverkan vara av stort värde för att kunna behålla 
och rekrytera den kompetens som behövs inom detta område. Vår rekommendation 
sett i ett längre perspektiv är att VA-bolaget får ett större formellt ansvar för VA-
verksamheten som helhet för att klara av de stora utmaningar som finns gällande VA-
infrastrukturen.  

3.6 Kommunstyrelsens uppsiktsbeslut och underlag för beslut 
Av genomgången ovan framgår att det finns ett omfattande regelverk kring uppsikt, 
styrning och uppföljning och återrapportering från bolagen. Utöver detta regelverk 
stipulerar kommunallagen kap 6 § 9 att kommunstyrelsen ska göra en årlig bedömning 
av bolagens verksamhet utifrån ändamål och befogenheter. Ifall kommunstyrelsen 
bedömer att ett bolag under året har avvikit från ändamål och befogenheter ska 
kommunstyrelsen lämna förslag till kommunfullmäktige på nödvändiga åtgärder. 
I samband med behandling av bolagens årsredovisning och direktiv till stämmoombud i 
kommunstyrelsen sker det s.k. uppsiktsbeslutet3. Utöver årsredovisning som underlag 
inför beslutet finns även revisionsberättelse och för ett av bolagen lekmannarevisorns 
granskningsrapport. 
Representanter från bolagen deltar inte vid redovisning av årsredovisning och 
uppsiktsbeslut.  

 
3 För verksamhetsåret 2021 fattades dessa beslut i kommunstyrelsen 27 april 2022. 
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Intervjuade bolagsrepresentanter framhåller att det inte är tydligt specificerat vilket 
underlag kommunstyrelsen vill ha inför sitt uppsiktsbeslut. Intervjuade 
ägarrepresentanter menar dock att de har ett fullgott underlag både skriftligt i form av 
årsredovisningar och förvaltningsberättelser samt de informationer som erhållits under 
årets ägardialoger.  
Bortsett från krav på redovisningar i förvaltningsberättelsen finns i kommunens interna 
regelverk inga krav på specifikt utformat underlag eller rapportering inför 
kommunstyrelsens uppsiktsbeslut. I många kommuner finns i riktlinjer för 
ägarstyrningen krav på att bolagen ska upprätta en bolagsstyrningsrapport. Exempel 
på vad en bolagsstyrningsrapport kan innehålla: 

• Beskrivning av huruvida verksamheten varit förenlig med det kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i 
bolagsordningen. 

• Om utvärdering av styrelse och VD genomförts 

• Om styrelseledamöter eller VD har uppdrag, aktier, andelar eller andra 
intressen i företag som bolaget har affärsförbindelser med eller som är 
verksamt i samma bransch som bolaget. 

• Hur styrelsearbetet bedrivits, ansvarsfördelning, sammanträden och närvaro 
mm 

• Hur den interna kontrollen är organiserad och hur väl den fungerat under 
senaste räkenskapsåret. 

• Hur bolagets risker bedömts och följts upp. 

• Hur bolaget kommunicerar med revisorerna och lekmannarevisorerna. 

• Vilka ärenden som bolaget överlämnat till kommunen för att bereda 
kommunfullmäktige tillfälle att ta ställning. 

 

3.6.1 Bedömning 
Vi bedömer att kommunstyrelsen definierat vad uppsikten innebär och hur den ska 
genomföras. Likaså konstaterar vi att beslut fattats av kommunstyrelsen gällande 
uppsikten. Vi rekommenderar dock kommunstyrelsen att specificera vilken skriftlig 
dokumentation och sammanställning av bolagen som kan krävas inför uppsiktsbeslutet. 
Hade vi inte gjort bedömningen att vi tycker att det förekommer tillräckligt med 
dialogmöten så hade vi rekommenderat att bolagsrepresentanter deltog vid 
kommunstyrelsens ärende om uppsikt. 
Vi bedömer också att styrning och uppsikt av bolagen genomförs på ett sätt så att hela 
kommunstyrelsen har möjlighet att vara delaktig i processen. 
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Vi rekommenderar också att kommunstyrelsen säkerställer att granskningsrapporter 
finns som underlag inför uppsiktsbeslut gällande alla aktuella bolag. 
I de fall förslagen ovan gällande bolagsstyrningsrapport bedöms som alltför omfattande 
så vill vi rekommendera att kommunstyrelsen åtminstone kräver en årlig utvärdering av 
styrelsens och VD:s arbete då vi menar att detta kan ge värdefull information som ett 
komplement till årsredovisning och förvaltningsberättelse. 

3.7 Tillämpning av övriga kommunala styrdokument 
Utöver bolagsordning, ägardirektiv och reglementen ska bolagen som praxis följa 
kommunens interna regelverk. Av ägardirektiven framgår exempelvis att 
kommungemensamma mål, policys och riktlinjer skall så långt det är tillämpligt gälla för 
hela kommunkoncernen. Det framgår också tydligt av reglementet att bolagen är 
underordnade kommunen och ska följa utfärdade direktiv lämnade av 
kommunfullmäktige och kommunstyrelse. 
Intervjuade bolagsrepresentanter framhåller att de följer det kommunala regelverket i 
den utsträckning de är tillämpliga på bolagets verksamhet. Ägarrepresentanter 
framhåller att de i ägardialoger ibland har diskussioner kring kommunala policyfrågor. 
Exempelvis framhålls att det i Österlenhem AB förts diskussioner kring 
kredithanteringsrisker och ränteplaceringar. Ägarrepresentanter har haft vissa 
synpunkter på bolagets kapital- och räntebindningstider. Bolaget lånar i den bank som 
ger bäst villkor vilket för tillfället är Kommuninvest enligt uppgift. I bostadsbolaget 
framhålls av bolagets företrädare att det är av stor vikt att VD är involverad i olika 
processer tillsammans med kommunen kring exempelvis miljö- och energifrågor liksom 
bostadsförsörjning och planprocesser. Delaktigheten från bolagets sida kan 
formaliseras och bli mer strukturerad enligt intervjuade även om samverkan blivit bättre 
under senare tid.  
När det gäller policyregelverket i övrigt menar samtliga intervjuade att det blir en stor 
utmaning att tillämpa regelverk när det finns flera ägare/medlemskommuner som har 
delvis olika regelverk. Särskilt utmanande kan det vara när det gäller budget och 
ekonomifrågor där det kan finnas olika ambitioner. VA-bolaget har enligt uppgift särskilt 
uttryckt önskemål att delägarna pratar ihop sig gällande gemensamma riktlinjer och 
tidsplaner för hantering av budget för att åstadkomma en bättre effektivitet i 
budgetprocessen. 

3.7.1 Bedömning 
Vi anser att det i grunden är bra att det i Tomelilla kommun är reglerat att kommunala 
bolag ska följa kommungemensamma mål och policys. 
Vi bedömer att nuvarande skrivning som innebär att bolagen är skyldiga att följa 
kommunala styrdokument i tillämplig utsträckning är ändamålsenligt. 
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Vi bedömer att kommunen tydligare kan konkretisera i vilka samverkansforum som 
bolagen ska delta för största kommunnytta. Exempelvis gällande tillämpning av 
kommunövergripande mål och styrdokument inom olika områden. 
Vi bedömer att styrning och riktlinjer kring budget i delägda bolag bör utformas på ett 
enhetligt sätt innebärande allt från rapportmallar, rapportering, tidsplaner mm. för att 
underlätta och skapa en bättre effektivitet i vissa processer, exempelvis kring budget.  
 

3.8 Insyn och uppföljning av kommunalförbunden 
Tomelilla kommun är förbundsmedlem i Ystad-Österlenregionens miljöförbund samt 
Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund. 
Vi har granskat förbundsordningar4 och reglementen för förbundsdirektionerna i de två 
förbunden. Vi väljer nedan att redovisa utvalda delar som vi finner relevanta utifrån ett 
insyns- och uppföljningsperspektiv. 

• Reglementena beskriver i huvudsak direktionens uppgifter, sammansättning 
och arbetsordning. 

• Förbunden har en förbundsdirektion som tillika är förbundsstyrelse. För 
direktionen gäller särskilt reglemente som utgör bilaga till förbundsordningen. 

• Kommunstyrelsen har rätt att begära in uppgifter, upplysningar och yttranden 
från förbunden. Kommunstyrelsens ordförande har närvaro- och yttranderätt i 
direktionen. Denna rätt eller möjlighet har enligt uppgift inte utnyttjats av 
kommunstyrelsens ordförande. Orsaken till detta anses vara att det är bättre att 
ha fokus på dialog i de former som finns etablerade. 

Intervjuade från kommunledningen menar att det i förbunden förs mycket diskussion 
kring ekonomi och investeringar och att dessa processer tar olika lång tid i olika 
kommuner vilket ibland upplevs utmanande och tidskrävande. 
Intervjuade framhåller att dialogmöten i huvudsak är väl fungerande möten som 
behandlar rätt frågor och med rätt fokus. Det framhålls som en utmaning ibland när det 
gäller förbunden där flera ägare finns med i bilden, vilket enligt de intervjuade upplevs 
som mer tungrott. 
I förbundens budgetprocess ska överläggningar ske med förbundsmedlemmarna. 
Förbundet ska tillställa kommunen budgetunderlag innan budgeten fastställs. I 
budgeten ska direktionen fastställa finansiella mål och verksamhetsmål. 
Utöver rapportering av årsredovisning ska ekonomisk rapport lämnas till 
förbundsmedlemmarna minst två gånger per år. 

 
4 Såväl förbundsordning som reglemente antogs av kommunfullmäktige 2019-06-17 avseende Sydöstra 
Skånes räddningstjänstförbund och 2020-09-21 för Ystad-Österlenregionens miljöförbund. 
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Sammantaget anser intervjuade att de är nöjda med förbundens redovisningar och 
rapporteringar av verksamhet och ekonomi. Ekonomichefernas insyn i förbunden 
framhålls som särskilt viktigt av den politiska ledningen. 
I räddningstjänstförbundet är det enligt intervjuade ofta frågor om resurstillskott och 
behovet av nya investeringar. Ibland kan solidariteten sättas på prov när det handlar 
om specifika investeringar som behövs i bara en kommun för att klara uppdraget men 
där alla är med och betalar. 
I förbundsordningarna regleras också att innan beslut av principiell beskaffenhet eller 
av större vikt fattas ska samråd ske med förbundsmedlemmarna som också ska 
beredas möjlighet att yttra sig. Intervjuade framhåller att förbunden är noga med att 
efterhöra medlemmarnas uppfattningar i olika frågor exempelvis gällande 
resurstillskott/investeringar. 
I förbundsordningen för räddningstjänstförbundet står specifikt gällande samråd att 
direktionen ska kalla till minst två möten årligen för samråd med medlemskommunerna. 
Utöver de samråd som finns protokollförda i kommunstyrelsens arbetsutskotts möten i 
mars 2021 och april 2022, finns minnesanteckningar från ytterligare samrådsmöten.  
När det gäller miljöförbundet har samråd skett i mars 2021, oktober 2021, mars 2022, 
juni 2022 samt oktober 2022. Junimötet var ett extramöte via teams för behandling av 
budget (ändrade förutsättningar kring inflation och pensioner) och för detta möte 
upprättades inga anteckningar. 
När det gäller räddningstjänstförbundet finns protokoll över genomförda samråd i 
september 2021, maj 2022 samt september 2022. 
 

3.8.1 Bedömning 
Vi bedömer att den styrning som kan krävas av ägarrepresentanterna genomförs i 
enlighet med vad som möjliggörs i förbundsordning och reglemente. 
 

4 Slutsats och rekommendationer 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen utövar styrning 
och uppsikt över kommunens bolag på ett ändamålsenligt sätt. Vår bedömning är att 
kommunstyrelsen huvudsakligen bedriver en ändamålsenlig styrning och uppsikt. Vi 
bedömer att: 
 Det finns en etablerad och strukturerad ägardialog. 

 
 Det finns en etablerad rapportering från bolag till KSAU, kommunstyrelse samt 

kommunfullmäktige. 
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 Det finns en spårbarhet och god ordning innebärande att ägardialoger 
dokumenteras. 
 

 Det fattas beslut om uppsikten och det finns underlag till besluten. 
 

 Vi bedömer att den styrning som kan krävas av ägarrepresentanterna 
genomförs i enlighet med vad som möjliggörs i förbundsordning och 
reglemente. 
 

Trots vårt positiva intryck bedömer vi att det finns utvecklingsområden.  
Vi vill därför lämna följande rekommendationer till kommunstyrelsen: 
 
 Att det i kommundirektörens instruktion, inom ramen för uppdraget att ta initiativ 

i uppsiktsfrågan, ges en möjlighet och rättighet till närvaro- och yttranderätt på 
bolagens styrelsesammanträden. 
 

 I instruktionen för kommundirektören kan det framgå uppdrag att formalisera på 
vilket sätt kontakter ska ske med VD i respektive bolag. 
 

 Bolagsordning för Tomelilla Industriaktiebolag bör kompletteras med skrivning 
om att bolaget endast har rätt att allmänt främja näringslivet i enlighet med 
kommunallagens befogenheter. 
 

 Det finns utmaningar gällande organisatoriska och resursmässiga frågor i 
framför allt ÖKRAB och VA-bolaget att hantera. Utredning gällande ÖKRAB 
pågår men vi rekommenderar specifikt att frågan om VA-bolagets ansvar och 
funktion i ett långsiktigt strategiskt perspektiv utreds. 
 

 Att i samband med uppsiktsbeslutet kräva en årlig utvärdering av styrelsens och 
VD:s arbete då vi menar att detta kan ge värdefull information som ett 
komplement till årsredovisning och förvaltningsberättelse. 
 

 Vi vill också rekommendera att kommunstyrelsen säkerställer att 
granskningsrapporter finns som underlag inför uppsiktsbeslut gällande alla 
aktuella bolag. 
 

 Konkretisera i vilka samverkansforum som bolagen ska delta för största 
kommunnytta. 
 

 Styrning och riktlinjer kring budget i delägda bolag bör utformas på ett enhetligt 
sätt innebärande allt från rapportmallar, rapportering, tidsplaner mm. för att 
underlätta och skapa en bättre effektivitet i vissa processer, exempelvis kring 
budget.  
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KPMG, dag som ovan 
 

 
Kristian Gunnarsson 
Certifierad kommunal yrkesrevisor 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

Sbn § 92 Dnr SBN 2022/162 

Justering av gränsdragning för 
naturreservat - Skogsbacken och 
Kronoskogen 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till 
kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ny gränsdragning för naturreservaten 
Kronoskogen och Skogsbacken med Väladalen i enlighet med förvaltningens 
yttrande i ärendebeskrivningen. 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
Tomelilla kommun begärde den 1 februari 2022 registrering i Naturvårdsregistret av 
inmätta gränser för de kommunalt beslutade naturreservaten Kronoskogen och 
Skogsbacken med Väladalen i Tomelilla kommun (NVR ID 2044377 resp. 2044391).  
 
Efter granskning bedömde länsstyrelsen att de inmätta gränserna inte stämmer 
överens med de gränser som anges i kommunens beslut om att bilda respektive 
naturreservat. 
 
Beslutade gränser, se bilaga: Angående begäran om registeråtgärd i 
naturvårdsregistret - Länsstyrelsen Skåne, handlingsid: Sbn 2022.1817. 
 
Förslag till justering av gränsdragning 
Kommunen kompletterar beslut till de inmätta gränserna, med stöd av 7 kap. 4 § 
miljöbalken, om utökning av geografisk utbredning. Skogsbacken med Väladalen 
behöver även kompletteras med beslut från kommunen, med stöd av 7 kap. 7§ 
miljöbalken, om delvis upphävande av naturreservatet. 
 
Inmätta gränser, se bilaga: Angående begäran om registeråtgärd i naturvårdsregistret - 
Länsstyrelsen Skåne, handlingsid: Sbn 2022.1817. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga i dagsläget kända konsekvenser. 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 92 forts. 
 
Barnperspektivet 
Inga i dagsläget kända konsekvenser. 
 
Miljöperspektivet 
Inga i dagsläget kända konsekvenser. 
 
Uppföljning 
Ingen uppföljning. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta ny 
gränsdragning för naturreservaten Kronoskogen och Skogsbacken med Väladalen i 
enlighet med förvaltningens yttrande i ärendebeskrivningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, handlingsid: Sbn 2022.1833. 

Angående begäran om registeråtgärd i naturvårdsregistret - Länsstyrelsen Skåne, 
handlingsid: Sbn 2022.1817. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunfullmäktige 
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2022-02-08 Dnr 511-3565-2022 
  

   . 

 

Kontaktperson   

Miljöavdelningen 
Naturskyddsenheten 
Christer Persson 
010 - 224 10 00 (vxl) 
skane@lansstyrelsen.se 

Tomelilla kommun 
Bygglovsenheten 
Johanna Jönsson 
johanna.jonsson@tomelilla.se 

 

      

      

      

      

      

Postadress Besöksadress Telefon / Fax Bankgiro E-post och webb Sociala medier 

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vx 102-2847 skane@lansstyrelsen.se Facebook: lansstyrelsenskane 
 291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 11 00  www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane 

 

LM-ärende 2022.docx 

Angående begäran om registeråtgärd i 
naturvårdsregistret 
 
  
Tomelilla kommun har den 1 februari 2022 begärt registrering i Naturvårdsregistret 
av inmätta gränser för de kommunalt beslutade naturreservaten Kronoskogen och 
Skogsbacken med Väladalen i Tomelilla kommun (NVR ID 2044377 resp. 2044391). 
 
Länsstyrelsens bedömning är att de inmätta gränserna inte stämmer överens med de 
gränser som anges i kommunens beslut om att bilda respektive naturreservat; se 
Bilaga 1 och 2. 
Polygonerna för naturreservaten behöver kompletteras med beslut från kommunen, 
med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken, om utökning av geografisk utbredning. 
Skogsbacken med Väladalen behöver även kompletteras med beslut från kommunen, 
med stöd av 7 kap. 7§ miljöbalken, om delvis upphävande av naturreservatet.  
 
Denna handling har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
 
Christer Persson 
 
Kopia till: 
Internt Naturskydd: CB, KN 
Bilagor:  

1. Karta över Skogsbacken med Välalen 
2. Karta över Kronoskogen 

 
Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 
För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd 
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2022-02-08 511-3565-2022 
  

  . 

 

 

 

BILAGA 1, Skogsbacken med Väladalen 
 
Kommunens beslutskarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturvårdsregistret.  
Röd linje = gräns för naturreservat  
enligt kommunens beslut.  
Vit yta = inmätt polygon.  
Skala ca 1:11 000 
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N 
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BILAGA 2, Kronoskogen 
 

 
Kommunens beslutskarta 
 

 
Naturvårdsregistret. Röd gräns = gräns för naturreservatet enligt beslut.  
Vit yta = inmätt polygon. Skala ca 1:9 000 

N 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Kommunfullmäktige 

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

Diarienummer: KS 2022/141 
 
Datum 25 november 2022 

 

Tjänsteskrivelse svar på motion om 
samägd solcellspark 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens förslag på 
yttrande.  

Ärendebeskrivning 
Mona Nihlén (V) har lämnat in motion angående allmän solcellspark med 
följande lydelse: 
”Ta initiativ till en samägd solcellspark 
Den gröna omställningen i Tomelilla kommun behöver påskyndas, och kommunen 
både kan och måste göra mer för att underlätta för företag och privatpersoner att 
leva klimatvänligt. Den senaste tidens energikaos, med instabila och oförutsägbara 
energipriser och risk för akut elbrist, har också accentuerat behovet av lokala 
lösningar och en bred mix av energiproduktion. 

De senaste åren har utvecklingen när det gäller solceller varit närmast explosiv, både i 
världen och i Sverige. I Tomelilla har allt fler solceller installerats, även på 
kommunägda byggnader, men fortfarande är det tomt på många tak i kommunen. 
Genom att ansluta sig till Allmännyttans klimatinitiativ verkar vårt kommunala 
bostadsbolag Österlenhem för en fossilfri allmännytta senast år 2030 och 30 procents 
lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007). 

Med bara sju år kvar till 2030 behöver kommunen öka takten för att vår verksamhet 
ska vara ekologisk hållbar. Argumenten för att investera i solceller många; det är ett 
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bra och hållbart val för miljön. Priset på solceller har fallit, intresset ökar stadigt och 
flera kommuner har kommit i gång med så kallade solcellsfält. Vi anser att 
förutsättningarna nu finns för att i bred samverkan bygga en större markbaserad 
anläggning också i Tomelilla. 

Vi vill göra det möjligt för både företag och privatpersoner att på ett enkelt sätt bli 
delägare i en solcellsanläggning- även de som själva inte har mark eller ett tak att 

montera en anläggning på. Företag och medborgare bör därför involveras i ett tidigt 
skede. I linje med det föreslår vi därför också att Tomelilla kommun tar initiativ till 
en ekonomisk förening, enligt förebild från Helsingborg och Kalmar. Se länkarna: 

http://solarpark.se 

https://kalmarenergi.se/sol/ 

Basen för projektet är givetvis att bidra med ett tillskott av hållbar och lokalt 
producerad elenergi. En solcellsanläggning kan med små drifts- och 
underhållskostnader förväntas producera under mer än 30 år. 

Anläggningen bör placeras väl synligt och vara förberedd för att kunna ta emot 
studiebesök. På så sätt kan den bli en kunskapsbank och inspiration för både 
tomelillingar och för gäster utifrån. Ytterligare en möjlighet är att erbjuda våra 
kommunala skolor i kommunen att besöka och följa produktionen vid anläggningen, 
som en del i undervisningen om energi och miljö. 

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta: 

• att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta undersöka möjligheterna och ta 
initiativ till en samägd solcellspark enligt motionens intention och särskilt 
beakta följande: 

• Det skall vara möjligt för privatpersoner, företag, kommunala bolag och 
förvaltningar att köpa och äga andelar i solcellsparken, förslagsvis genom en 
ekonomisk förening. 

• För att driva på föreslår vi att de kommunala bolagen/förvaltningarna 
erbjuds möjlighet till klimatkompensation genom investeringar i solceller. 

• Fältet bör placeras väl synligt till exempel vid väg, järnväg och/eller 
gångstråk. 

Solcellsparken skall vara öppen för visningar för inspiration och 
kunskapsförmedling.” 

 

Förvaltningen genom verksamhetsutvecklare Madeleine Wahlund, 
bygglovschef Åsa Jonasson och kanslichef Johan Linander lämnar följande 
yttrande:  
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Motionärerna väcker en viktig, aktuell fråga om hur elförsörjningen och den gröna 
omställningen ska klaras och genomföras.  

Samägda solcellsparker kan vara ett sätt att skapa förutsättningar för personer som 
inte har möjlighet eller råd att sätta solceller på egen mark/tak att investera i 
lokalproducerad förnybar energi. Det är också ett bra sätt att öka kunskapen kring 
förnybar energi då privatpersoner blir direkt involverade i produktion och beslut av 
energi. Många forskare pekar på att samägda solcellsanläggning därmed är en del av 
demokratiseringen av energin då makten över energin skiftar från storskalig 
centraliserad produktion till småskalig och decentraliserad. Kommunen bör därför 
inom ramen för det kommunala uppdraget stötta utvecklingen av samägda 
solcellsparker, men inte nödvändigtvis driva dem själv. Kommunen bör även verka 
för möjligheten till etablering av alternativa energikällor genom sitt 
exploateringsarbete. 

Det är också intressant att veta att enligt ”Solcellstoppen” låg Tomelilla år 2021 på 
plats 11 av alla svenska kommuner i installerad effekt solel per person 
(https://svensksolenergi.se/statistik/solcellstoppen/). Vi kan inte nöja oss med det 
men det kan vara bra att veta att vi ligger ganska bra till redan nu.  

För närvarande planerar också bolaget Helios Nordic Energy AB att anlägga en park 
mellan Gussaröd och Myrestad på en yta av totalt 57 hektar. Det skulle innebära en 
elproduktion på drygt 35 GWh per år, vilket innebär att det skulle bli Sveriges största 
solcellspark. Samtidigt är det också tydligt att det inte är en okontroversiell fråga att 
anlägga så stora solcellsparker.  

En solcellspark är inte nödvändigtvis bygglovspliktig men eventuella 
transformatorstationer är lovpliktiga. Det är platsen och utformningen som är 
avgörande för om lov krävs eller ej. Strandskyddsdispens kan vara aktuellt om en 
solcellspark placeras inom strandskyddat område. 

På kommunens hemsida håller för närvarande informationen om hållbarhet på att 
uppdateras och vi har för avsikt att få in mer om vad invånare kan göra för att leva 
mer hållbart. En sak vi där kan ta upp är just att bli medlemmar eller starta upp 
samägda solcellsparker. Förvaltningen är alltså inte avvisande till motionens intention 
att underlätta och samverka för att öka produktionen av solcellsel, men samtidigt ser 
vi inte det som kommunens uppdrag att ta initiativ till en ny solcellspark.  

Ekonomiska konsekvenser 
Ett aktivt arbete för att starta en ny solcellspark är både personal- och 
resurskrävande. Förvaltningen stöttar gärna, inom gällande lagstiftning, andras 
initiativ till samägda solcellsparker, men har inte resurser i dagsläget för att ta eget 
initiativ till att starta en samägd solcellspark. 
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Barnperspektivet 
Att vi kan leva långsiktigt hållbart i såväl Tomelilla kommun som i resten av världen 
är mycket viktigt ur ett barnperspektiv. 

Miljöperspektivet 
Hela ärendet är en miljöfråga, en hållbar elproduktion är en oerhört viktig fråga. 

Uppföljning 
Motionen kommer att följas upp utifrån det beslut som kommunfullmäktige fattar.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse verksamhetsutvecklare Madeleine Wahlund, bygglovschef Åsa 
Jonasson och kanslichef Johan Linander, 25 november 2022. 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Johan Linander 

Kanslichef 

 

 

 

Beslutet skickas till:  

Mona Nihlén (V) 

Balanslistan/Patrik Månehall 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

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

Diarienummer: KS 2022/113 
 
Datum 30 november 2022 

 

Tjänsteskrivelse medborgarinitiativ - 
Alternativa inställningar på kommunen 
publika datorer 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar besvara medborgarinitiativet i enlighet med 
förvaltningens förslag på yttrande. 

Ärendebeskrivning 
Mikael Nilsson skrev den 21 juli 2022 ett medborgarinitiativ med följande lydelse:  
”Tomelilla kommun har möjlighet att skapa förutsättningar för att Skatteverkets e-
legitimation med AB Svenska Pass ska fungera även för bibliotekets dator avsedda för 
vuxna, som vill läsa aviseringar från myndigheter på webbplats Min myndighetspost eller 
använda Skatteverkets e-tjänster på webbplats Skatteverket. En av bibliotekets dator har 
DELL tangentbord med kortläsare, för använda hårda certifikat på kort (Skatteverkets 
eID-kort). Kom med förslag, inga problem. Ett förslag, se manual SConnect Installation 
Guide for 3SKey, för installera webbläsare Mozilla Firefox med plugin SConnect. Se 
genväg SConnect Installation Guide for 3SKey 
https://www2.swift.com/go/book/book200930.  
 
Skatteverkets e-tjänster fungerar för Skatteverkets e-tjänster och Min myndighetspost e-
tjänster idag. Jag har tagit tillfället i akt lyckas använda Skatteverkets e-legitimation på 
Digitala hjälpens dator tillsammans med kommunvägledare. Webbläsare Google Chrome 
med inställning inkognito läge, tangentbord med kortläsare och Skatteverkets e-
legitimation med AB Svenska Pass, SConnect plugin lyckas logga på 2 (3)  
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webbplats Min myndighetspost och webbplats Skatteverket. Alla alternativ använder 
bibliotekets dator avsedd för vuxna med tangentbordskortläsare, webbläsare Google 
Chrome och e-legitimation Skatteverket.  
 
Alternativ 1. Google Chrome Inkognito läge som returnera det går inte lägga till tillägg 
SConnect i inkognito läge eller gästfönster.  
 
Alternativ 2. Google Chrome utan inkognito läge, som returnera dialogruta lägga till 
SConnect och dialogruta gällande möjlighet aktivera synkronisering. Efter accepterat lägg 
till SConnect och dialogruta gällande möjlighet aktivera synkronisering. Efter accepterat 
lägg till SConnect (SeCure Addons Manager för Chrome), flyttar jag muspekare över 
ikon SConnect med färg blå. SConnect ikonen visar status aktiv för domän https://egov 
absenskapass.se. Detaljer för SConnect är version 2.14.0.0 och tillägg PSSC (SmartCard 
PC/SC Enabler Addon) 1.1.0.3 och behörighet blockera tillägg från alla webbplatser som 
standard. Webbvägen Skatteverket -> Knappa på Acceptera kakor -> genväg Logga in -
> genväg AB Svenska Pass -> webbsida jag legitimerar mig mot Skatteverket öppnas, 
men dialogrutan för knappa in PIN-kod öppnas aldrig, utan visar endast texten Vänta…  
 

Alternativ 3. Förklara, när behöver en användare aktivera synkronisering med webbläsare 
Google Chrome, för logga på webbplats AB Svenska Pass eller logga på webbplats Min 
myndighetspost med Skatteverkets e-legitimation med AB Svenska Pass?” 

 

Förvaltningen genom IT-tekniker Tim Agegård Göransson och kanslichef Johan 
Linander lämnar följande yttrande:  
Initiativtagaren har pekat på ett behov som kommunen instämmer i. 

Sconnect plugin, som används för att läsa av certifikaten som finns på Skatteverkets 
eID-kort, finns till Microsoft Edge och har installerats på datorn som omnämns i 
medborgarinitiativet. 

För att säkerställa säkerheten för användare av datorn så håller vi på att se över 
inställningar som låser ner datorn ytterligare för att minska användarnas risk att 
personliga uppgifter läcks till någon obehörig. Det har tyvärr tagit längre tid att lösa 
och datorn är kvar hos Digitaliseringsavdelningen för vidare undersökning. 

Det är alltid en risk att använda publika datorer med personliga uppgifter och vi 
kommer att lägga till säkerhetsuppdateringarna till de andra publika datorerna som 
finns i kommunen för att utöka säkerheten för användarna. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för Tomelilla kommun är låg. 
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Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn nämnvärt. 

Miljöperspektivet 
Alla digitala lösningar är på ett eller annat sätt positiva för miljön. 

Uppföljning 
Digitaliseringsavdelningen kommer att följa upp frågan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse IT-tekniker Tim Agegård Göransson och kanslichef Johan Linander, 
30 november 2022. 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Johan Linander 

Kanslichef 

 

 

 

Beslutet skickas till:  

Mikael Nilsson 

Balanslistan/Patrik Månehall 
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 Medborgarinitiativ

Förnamn
Helen

E-post

Efternamn
Fjellström

Telefon

Förslag och motivering

För lag
Utegym på torget i  smedstorp

Motivering
Hej Jag är ny inflyttad i  den underbara byn Smedstorp  Vi har nu bott här en
månad och konstaterar att byn har allt... nästan. Jag som tidigare malmö-bo
är van vid att gå och träna på utegym (som det finns ett rikt utbud av i
malmö). Detta saknar Smedstorp. Jag tror att byn verkligen skulle må bra av
att ha ett utegym  Dels finns (så vi tt jag vet) inget gym i byn i  nuläget  Ett
utegym hade vari t en plats där medborgarna hade kunnat mötas på unga
som gamla  Dessutom är det positivt för folkhälsan  Vi har ju den fina
motionsslingan. Den i  kombination med ett utegym hade vari t helt perfekt.
Jag såg att ni  den 15 september var i  Smedstorp för att prata med
invånarna om vad de tycker ska priori teras vid ombyggnaden av torget. Jag
kan inte nog påpeka hur fantastiskt jag hade tyckt det var med ett utegym
Då hade jag kunnat slippa sätta mig i  bi len och släppt ut en massa avgaser
för att ta mig ti ll Hammenhög eller Tomeli lla för att träna  Med bästa
hälsningar från en mycket glad nyinflyttad smedstorps bo.

Ä d mm  1107 m dbo ga a v AGB4

Medborgarinitiativ

Ärendenummer: 221107-medborgarinitiativ-AGB4
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Ärendenummer: #315 | Inskickat av: Anahi Ramirez | Datum: 2022-11-26 13:16 Sida  av 1 2

 Notifieringar

 Mobiltelefon E-postadress

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn
Anahi Ramirez

Medborgarinitiativ
Ärendenummer: #315 | Inskickat av: Anahi Ramirez | 2022-11-26 13:16

1. Lämna förslag

Personuppgifter

Förslag

Utegym i Smedstorp.
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Motivering

Smedstorp är en aktiv by som har friluftsbad, cykelleder, pump track och motionsslinga med ett 
nytt elljusspår. Detta lockar många aktiva människor som gillar sport & motion från andra håll 
och ett utegym för oss som varken cyklar eller simmar vintertid då badet är stängt vore ett 
utmärkt initiativ. Utegym som kompletterar bristen på vanliga gym i närområdet. För oss som 
har barn och har träningsintresse, men inte har möjlighet att köra till närmsta tätort när barnen 
somnat eller vid jobbets slut, vore det underbart att få träna och behålla en aktiv livsstil på 
hemmaplan och även kan ta med barnen. Detta skulle gynna byns befolkning hälsomässigt och 
även göra byn och kommunen mer attraktiv att bo, verka och flytta till! Fler familjer vill vara 
aktiva med och för sina barn men även den äldre generationen på glesbygden skulle få möjlighet 
att träna och må bra, vilket är svårt att få till i nuläget. Träning och hälsa bör vara lättillgängligt 
och gratis!
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 Medborgarinitiativ

Förnamn
Helen

E-post

Efternamn
Fjellström

Telefon

Förslag och motivering

För lag
Farthinder och övergångsställen på Storgatan i  Smedstorp.

Motivering
Hej  Som nyinflyttad i  Smedstorp har jag lagt märke ti ll att byn endast har ett
övergångsställe. Detta är uppsendeväckande då det rör sig mycket folk på
gatorna och förskola och skola ligger geografiskt nära Storgatan  Vi bor 

 precis efter ortsnamnsskylten om man kör in i
byn från riksväg 11  Där finns en hastighetsbegränsningsskylt som visar 40
km/h men vi  kan helt klart konstatera att förbipasserande INTE håller den
hastigheten  Detta är farligt  Vi önskar farthinder i  samband med
hastighetsskylten för att trafikanter ska köra 40 km/h. Vi har en son som
snart ska börja förskolan  När han kommer upp i  en ålder där han kan gå
själv känns Storgatan som en mycket farlig väg att korsa. Jag hade vari t
tacksam om ni kunde hjälp våra medtrafikanter att köra enligt
hastighetsbegränsningarna genom anläggande av farthinder och hjälpa
smedstorps innevånare genom anläggande av övergångsställen  Bästa
hälsningar, Helen Fjellström

Ä d mm  1107 m dbo ga a v 7LUL

Medborgarinitiativ

Ärendenummer: 221107-medborgarinitiativ-7LUL
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 Medborgarinitiativ

Förnamn
Helen

E-post

Efternamn
Fjellström

Telefon

Förslag och motivering

För lag
Cykelväg mellan Tomeli lla och Simrishamn. Framförallt mellan Smedstorp
och Gärsnäs

Ä d mm  1107 m dbo ga a v BX O

Medborgarinitiativ

Ärendenummer: 221107-medborgarinitiativ-BX8O
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Motivering
Hej  Vi är en familj (mamma  pappa  barn) som flyttade ti ll Smedstorp för en
månad sedan. Vi kommer från Malmö och har sett framemot att bo på
landet  Vi valde Smedstorp då byn både har goda tåg och buss förbindelser
Vår målsättning är att klara av att bara äga en bi l trots att vi  bor på landet.
Min sambo Andreas har börjat jobba i  Gärsnäs på möbelfabriken och jag
ska börja jobba i  Ystad när min mammaledighet är färdig. Vi hade räknat
med att Andreas skulle kunna cykelpendla ti ll jobbet från Smedstorp ti ll
Gärsnäs då det bara är knappt 5 km mellan byarna. Men när vi  flyttade in
insåg vi  att det inte finns någon bra cykelväg mellan byarna  Cykel hade vari t
det mest logiska transportmedelet att ta ti ll jobbet när det endast rör sig om
5 km  Vägrenen på väg 11 är endast några cm bred på sina ställen och då
det inte är belyst någonstans skulle det kunna vara farligt att cykla där tidiga
vintermorgnar och resten av året med för den delen  Det går rätt så tung
trafik på väg 11. Vi önskar att Tomeli lla kommun och Simrishamns kommun
vi lle engagera sig för den gröna utvecklingen och skapa möjlighet för
cykelpendling även på landsbygden. För folkhälsan hos medborgarna och
för minskade utsläpp  Det bästa hade vari t en cykelväg längs med hela väg
11. Om det är för dyrt: åtminstone mellan Smedstorp och Gärsnäs. Detta
hade också kunnat bli  en fin turistattraktion då jag tror det finns många som
skulle vi lja åka på cykelsemester på Österlen och även se inlandet och dess
mysiga byar  Första gången jag var på Österlen och jag "föll" för regionen
var faktiskt på en cykelsemester då jag cyklade från Ystad ti ll Simrishamn.
Då missade jag hela Tomeli lla kommun och allt det vackra som finns här
Snälla skapa möjlighet för hållbart, grönt, hälsosamt liv på landsbygden
genom cykelväg längs väg 11  Och så vi  slipper köpa två bi lar  Allt gott från
en ny invånare. Hälsningar, Helen Fjellström

Ärendenummer: 221107-medborgarinitiativ-BX8O
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 Medborgarinitiativ

Förnamn
Greger

E-post

Efternamn
Bringsäter

Telefon

Förslag och motivering

För lag
Jag föreslår att Tomeli lla kommun dels verkar för att Helios Nordic inte ska
ti llåtas att etablera en solcellspark i  Gussaröd  dels att kommunen ska ta
ini tiativ ti ll ett bevarande och en utveckling av områdets värden
(naturlandskap  kulturlandskap och biologisk mångfald)  mvh Greger Åsard
Bringsäter ps. Jag bifogar vårt samrådssvar (och bi laga) som vi har skickat
ti ll Helios Nordic

Motivering
Tomeli lla kommun har ett för Skåne unikt område i  sin norra kommundel med
flera inti lliggande naturreservat i  närheten av Brösarps norra och södra
backlandskap med en varierad och attraktiv natur  Det är ett utmärkt ti llfälle
att skapa korridorer som knyter samman de redan befintliga naturreservaten
i området i  Verkeåns närhet  Markägarna verkar inte att ha för avsikt att
bruka marken i  jordbrukssyfte längre och det finns stora möjligheter att
återställa våtmarker som tidigare har försvunnit pga utdikning i  området  Det
är ett område som utvecklats positivt de senaste åren, med
bredbandsutbyggnad  nedgrävt elnät  renoveringar av befintliga hus samt
nybyggnationer av hus i  traditionell skånsk sti l med återbrukade
korsvirkesstommar  Kort sagt ett attraktivt område för besöksnäringen och
för nyinflyttade yrkesaktiva kommuninvånare.

Här kan du ladda upp eventuella bilagor
Bilaga ti ll yttrande solcellsanla

�
ggning Gussaro

�
d.docx

Här kan du ladda upp eventuella bilagor
Exploatering Gussaro

�
d docx

Ä d mm  1110 m dbo ga a v 1SEP

Medborgarinitiativ

Ärendenummer: 221110-medborgarinitiativ-1SEP
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Avs. 
Elisabeth och Greger Bringsäter 
Tulleboda 602 Tulleboda 6:2 
273 55 Brösarp 
elisabeth.bringsater@gmail.com  
greger.asard@hotmail.com 
 
Synpunkter avseende etablering av solcellsanläggning Gussaröd 
 
Vi vänder oss emot en etablering av solcellspark i Gussaröd. 
 
Området som föreslås är ett gammalt böljande kulturlandskap med en varierad natur, våta 
stråk och ett rikt djurliv (räv, hjort, rådjur, hare, vildsvin, sandödla, grävling, paddor och 
grodor).  I området möts Linderödsåsen och det österlenska backlandskapet. Området  
omges av Hörröds Utmark, Hörrödsåsens, Drakamöllans, Kumlans, Lillehems, Södra 
Lökaröds samt Verkeåns naturreservat.  
I närområdet finns såväl Glimmeboda gård som Agusa by, på senare år har äldre 
bebyggelse restaurerats och ny bebyggelse återuppförs med återvunna korsvirkesstommar 
Luftburna elledningar har grävts ner. 
 

 
Myrestadsvägen 
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Myrestadsvägen Norrut mot Torasteröd 10:1 
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Nedan följer en redovisning av varför vi anser att en solcellsanläggning inte bör få 
uppföras 
 
Riksintresse naturvård: 
Exploateringsområdet angränsar till Riksintresse för naturvård (områdesnummer N66) och 
avser Verkeån med dalgång. 

I Naturvårdsverkets beslut 2000-02-07 beskrivs området som ett: 

 ”Representativt odlingslandskap , Drakamöllan-Äskebjär-Glimmeboda-Brösarp-Haväng, med 
lång hävdkontinuitet och rik förekomst av naturbetesmarker. I öppen hagmark, annan öppen 
utmark och på havsstrandängar återfinns art- och individrika växtsamhällen, särskilt 
sandstäpp. Lokalerna är Vitemölla, Kumlan, Drakamöllan och Brösarps norra backar. ”. 

I beskrivningarna för ett fortsatt bevarande påpekas att området bör skötas med: 

”… Fortsatt jordbruk med åkerbruk och ambulerande åkerbruk, naturvårdinriktad betesdrift 
och skötsel av landskapselement. Restaurering av igenvuxna naturbetesmarker. Områdets 
naturvärden kan påverkas negativt av: minskad eller upphörd jordbruks/betesdrift 
skogsplantering av jordbruksmark energiskogsodling ” 

 

Sandödla Bonaröd sommar 
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Vi anser att:  

- exploateringsområdet direkt gränsar till ett riksintresse för naturvård och bör 
behandlas som ett riksintresse även om det i nuläget inte har något skydd. I 
beskrivningen av hur det området bör skötas anges att fortsatt betesdrift bör ske, 
detsamma anser vi bör gälla för exploateringsområdet.  

- vid bevarandet eller restaurerandet av biologisk mångfald så behöver djurlivet 
stora utrymmen med korridorer som gör det möjligt för dem att förflytta sig 
ohindrat. Hela situationsplanen, framförallt det sydöstra området kommer att 
begränsa däggdjurens (älg, rådjur, hjort, räv, hare, vildsvin mm) förflyttningar 
betydligt då området kommer att stängslas in. 

- området borde återställas med borttagen täckdikning, området har en sedan 
gammalt installerad täckt dikning som delvis fungerar dåligt, Myrestadsvägen 
översvämmas regelbundet vintertid. 

- täckdikningen borde ersättas med öppna vattendrag till gagn för djurliv och vägens 
fortsatta drift. 

-  

Riksintresse friluftsliv: 

Exploateringsområdet ligger inom område för Riksintresse Friluftsliv (områdesnummer 
FM18) och avser Kuststräckan Åhus- Simrishamn- Vik med Stenshuvud med Verkeån. 

Området tillhör Verkeåns delområde 2 som består av, Verkeåsreservatet – Agusa – 
Hallamölla, Björshus, Drakamöllan, Dunderbäcken, Kumlan, Forsakar, Degerberga backar, 
Friseboda, Grophålet och Äspet.  

Enligt beskri8vningen av FM 18 anses området ha…” särskilt goda förutsättningar för 
berikande upplevelser i natur och kulturmiljöer… särskilt goda förutsättningar för 
friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser…” 

Dessutom sägs att området har: 

Intresseväckande natur- och kulturvärden, en tilltalande landskapsbild, omväxling, särprägel 
och artrikedom. Vidare sägs att det finns sammanhängande gröna stråk, och naturvärden 
som kan bestå även vid ökad besöksfrekvens. 

För att bevara och utveckla områdets värden så bör de utvecklas och bestå.  

Förutsättningarna är att: ”Jordbruk och bebyggelseexploatering sker med stor hänsyn till 
natur- och kulturmiljövården.”. 

Man pekar på att: 
” Åtgärder, verksamheter och andra intressen som påtagligt kan skada områdets värden är 
särskilt bebyggelseexploatering inklusive förtätning av befintliga fritidshusområden. 
Hindrande bebyggelse och anläggningar … kan skada värdena påtagligt liksom negativ visuell 
inverkan av t ex master och vindkraft. ” 
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Vandrare på Skåneleden TOMELILLA MYRESTAD 2:13 

Vi anser att: 

- solcellsanläggning inte bör uppföras alls! Den varierade landskapsbilden förstörs av 
en storskalig solcellspark. 

- om en park trots allt uppförs så bör den förläggas minst 75 meter från befintlig 
bebyggelse och med en kompletterande häckplantering som döljer solcellerna 
(förslagsvis hagtorn eller motsvarande som dels gynnar djurlivet, dels ger en bild av 
hur det småskaliga jordbrukslandskapet en gång såg ut med risgärden/ häckar). 
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Tomelilla kommun Natur- och parkprogram för Tomelilla kommun  Tematiskt tillägg till 
Översiktsplan 2025: 

 

 

Bild Natur- och parkprogram Tomelilla kommun Tematiskt tillägg till Översiktsplan 2025 

Om landskapet i kommunens norra del: 

” Nordöstra delen av kommunen utgörs av ett omväxlande backlandskap med skogs- och 
betesmarker… Tack vare sin småskalighet och variation innehåller området en mängd olika 
biotoper och tack vare dessa en hög biologisk mångfald. I området finns ett flertal hotade 
djur- och växtarter. Det är här i nordost som en del av kommunens största 
sammanhängande värdefulla område, Verkeåns naturreservat, finns. Vattendragen i denna 
del är oftast mindre påverkade av mänskliga aktiviteter och har ofta höga biologiska 
värden.”. 

Hur de delar av landskapet som inte exploaterats mår:  

”På grund utav markanvändningen i den norra delen av kommunen är vattendragen mindre 
påverkade där. Ett exempel är Verkeån. Ån omges längs nästan hela sträckan av klibbal. Det 
är nästan bara där den passerar vissa betesmarker som den inte beskuggas. Oftast meandrar 
ån fram genom landskapet. Längs ån häckar kungsfiskare, strömstare och forsärla. Flera 
sällsynta fiskarter lever i ån. Bottenfaunan indikerar låga föroreningshalter och är väldigt 
artrik” 
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Konsekvenser av exploatering historiskt: 

”På landskapsbildsnivå förlorades en stor del av kulturlandskapets skönhet genom 
torrläggningen. På många ställen är det fortfarande möjligt att skönja spåren efter de öppna 
vattendrag som en gång korsade landskapet. På flygfoton kan man ofta se att jorden där 
våtmarkerna eller vattendragen legat är mörkare. 

 

Potential för restaurering av våtmark: 

En av de mest sällsynta och mest värdefulla våtmarkerna är de långgrunda varierande stora 
våtmarkerna som ligger i betesmarker och som genom betet hindras från att växa igen. 
Dessa våtmarker uppvisar genom sin stora variation en hög mångfald. Kommunen är fattig 
på denna våtmarkstyp.  
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Vi anser att: 

- marken som är avsedd för solcellspark i första hand bör användas för restaurering 
av våtmark/ betesmark, återskapande av fullt skyddsvärda biotoper. 

- marken bör omfattas av samma skydd som Verkeåns dalgång, Drakamöllans, 
Kumlans och Lillehems naturreservat. 

 

Miljöbalken: 
 

MB 3 kap 6 §   Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från 
allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till 
friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller 
kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt 
beaktas. 

Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall 
skyddas mot åtgärder som avses i första stycket. 

MB 4 kap 2 §   Inom följande områden skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga 
friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön: 

Kustområdet i Skåne från Örnahusen söder om Skillinge till Åhus, 

Vi anser att: 

- naturvärdena är sådana att en exploatering bör avslås även om området idag inte 
omfattas av fullständigt skydd 

- naturvärdena kan återskapas/ restaureras i enlighet med den senaste forskningen 
inom landskaps- och naturvård (ex. ”Återställning av vildare natur för människor och 
biologisk mångfald CEC POLICY BRIEF | 8 · 2021” ) 

- kulturvärdena är sådana, i den sammantagna miljön som sträcker sig från 
Kristinehov – Agusa – Glimmeboda – Drakamöllan, att man inte bör uppföra en 
storskalig solcellspark. 

 
Vår kritik mot samrådshandlingen: 

- Har bolaget övervägt samlokalisering med vindkraft i de områden där Tomelilla 
kommun rekommenderar det? Finns sådan undersökning dokumenterad? Om 
exploatering skedde där skulle inverkan på miljön minimeras. 

- Åtgärder för att gynna biologisk mångfald ”kan komma bli aktuella”, ”kan 
återskapas”, en till intet förpliktigande formulering, Green Wash kallar vi det. 

- Slåtter av den ”nyttiga” växtligheten garanteras inte ske efter avfröningen har 
skett, bara ”om så är möjligt”. Också Green Wash. 
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- Förslaget har inte tagit hänsyn till den småskaliga miljön i området och värdet den 
representerar för friluftslivet. 

- De fotografier som ska åskådliggöra inverkan på miljön är tagna där solcellsparken 
framstår som minst skadlig, inte där den påverkar miljön och de boende mest. Se 
bilder. 

- Förslaget begränsar rörligheten för djurlivet/ korridorer för dem att röra sig genom 
då de stängslade områdena är stora. 

- I framförallt den sydöstra delen av exploateringsområdet har ingen hänsyn tagits 
till berörda fastighetsägare. Det gäller fastigheterna Torasteröd 10:1, Bonaröd 1:4 , 
Bonaröd 1:8 samt Myrestad 4:1. Men det gäller även fastigheten Gussaröd 2:26. 

 
 
 
Sammanfattningsvis: 
 
I första hand: anser vi att projektet i sin helhet bör förkastas, det finns annan mark i 
Tomelilla kommun som passar bättre, intill befintlig industri eller vindkraftverk. Inte som 
nu intill några av de mest skyddsvärda områdena i kommunen. 
 
I andra hand: bör staten erbjudas köpa marken för att kunna utöka de befintliga 
naturreservaten, gärna med en plan för att återställa de utdikade våtmarkerna och 
restaurera landskapet för att säkerställa den biologiska mångfalden. Detta kan kombineras 
med ett levande jordbruk. 
 
I tredje hand: om det ges tillstånd för exploatering så föreslår vi att området öster om 
Myrestadsvägen/norr om TOMELILLA TORASTERÖD 10:1 undantas helt från exploatering, 
liksom området öster om linjen TOMELILLA MYRESTAD 2:11 - TOMELILLA Bonaröd 1:4. 
 
TOMELILLA MYRESTAD 4:1. och TOMELILLA TORASTERÖD 10:1 kommer annars att vara 
helt kringgärdade av 2 meter höga stängsel och 3 meter höga solceller. 
 
Vill exploateringsbolaget ersätta den ytan som bör exkluderas så finns tillgänglig mark 
direkt söder TOMELILLA TORASTERÖD 9:8 samt direkt söder om TOMELILLA TORASTERÖD 
1:5. 
 
Slutord: 
Vi flyttade för 5 år sedan ut på landet pg.a vårt naturintresse, landskapet runt Brösarps 
Norra backar är fantastiskt, djurlivet är rikt med en mängd fåglar (bl.a ugglor, kungsörn, 
glada, steglits, stenknäck, svalor) däggdjur (räv, varg, grävling, älg, hjort, rådjur, vildsvin), 
därtill grodor, paddor, snok, kopparödla, fladdermöss och sandödla. 
I kommunen finns annan mark (industrimark och mark avsatt för vindkraft) som är ett 
bättre alternativ än det föreslagna. 
För oss är det att förstöra det vackra landskap vi har förälskat oss i. 
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Utsikt söderut från TOMELILLA MYRESTAD 4:1 mot TOMELILLA TORASTERÖD 10:1. 
Solcellspark planerad hela fälten till höger och vänster om vägen. Vit gavel i bilden tillhör 
TOMELILLA BONARÖD 1:4 
 

 
Utsikt norrut längs Myrestadsvägen TOMELILLA TORASTERÖD 10:1 (till höger om vägen), 
planerad solcellspark vänster om vägen samt, norr om huset höger om vägen. 
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Utsikt västerut från TOMELILLA TORASTERÖD 10:1 (solcellspark planerad på hela fältet 
tvärs över vägen). 
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Hej och tack för ert svar och vidare handläggning i ärendet.  
Vi vill gärna att ni lägger till dessa synpunkter till vårt yttrande.  
Tack på förhand, Greger Bringsäter och Elisabeth Bringsäter Tulleboda 602. 
  
 
Naturinventeringen är endast utförd på 36 h av 57 h.  
Inventeringen bör utföras på hela ytan 57 h och ta med all miljöpåverkan! 
  
Vi anser att detta behöver utredas vidare i en särskild miljöbedömning för att få med 
en helhet. 
  
Ökad trafik på den enskilda vägen. I samband med ett eventuellt anläggande av en solcellspark 
kommer det påverka mängden trafik. För oss som bor alldeles vid vägen Tulleboda 6:2 men 
också för fastigheten Tulleboda 6:1 som har en stödmur samt har sitt hus halvt nere under 
körbanan är det inte lämpligt. Det är tillräckligt med trafik och vägens hastighet är bashastighet 
70 km/h. 
  
Vi anser att: om anläggning beviljas tillstånd ska trafik till anläggningen hänvisas till den 
statliga vägen Hörrödsvägen för att ta sig till en eventuell solcellsanläggning. Företaget 
bör ta samrådet vidare till berörd väghållningsmyndighet, trafikverket men även boende 
utmed Hörrödsvägen, som redan har mycket trafik på grund av Brösarps lokalförening 
som ligger utmed denna väg. 
   
En eventuell solcellspark påverkar huspriserna i området negativt. Fler och fler människor 
upptäcker Brösarps norra backars fantastiska natur, rofylldhet och rika djurliv. Människor vill 
vara här i området på grund av områdets fantastiska karaktär som är rikt på grönska. Flera 
fastigheter som finns i området är, och har varit under uppbyggnad där fastighetsägaren 
restaurerat och byggt upp både fastigheten och trädgårdarna till fint skick. Ett exempel är en 
tomt där det i dagsläget byggs en korsvirkesgård i både nytt och äldre material. Här vill 
fastighetsägare satsa pengar för att miljön är extraordinär. 
 
En solcellsanläggning kommer sänka värdet på fastigheter och minska attraktiviteten för 
människor att vilja vistas i området. 
 
https://www.tn.se/article/foretagare-kritisk-till-planerad-solcellspark/ 
  
  
-Skåneleden SL3 Ås till Ås går på vägen från Myrestad- Torasteröd. Vid ett ev. anläggande av 
en solcellspark skulle det innebära att vandrarna skulle behöva vardera med 
solcellsanläggningen på båda sidor om leden/vägen. Karta från Länsstyrelsen på friluftsliv. 
https://ext-
geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=44801c530faf461abcc2d2d0e61d08dc&bo
okmarkid=37713 
  
En solcellsanläggning kommer förfula miljön och omgivningarna vid skåneleden 
kraftigt. En solcellsanläggning anses som olämplig. 
  
Solcellsanläggningen generatorstation har ledningar, är dessa luftburna? I beskrivningen han 
vi inte se att dessa är nedgrävda. 
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För ett par år sedan grävdes alla luftburna ledningar ner i backen. Detta har gjort att siluetter 
är så mycket vackrare när man ser ut över landskapet. 
  
Inte bara solcellsanläggnings utan även ledningar förfular landskapet och det är något 
som vi inte önskar. 
  
Brandrisk i terräng med fordons katalysatorer och solcellsanläggningar. Axplock i länkar 
Överskuggande risker med solceller / Brandskyddsföreningen (brandskyddsforeningen.se) 
Brandskydd vid skördearbete i jordbruket - Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås 
(rfet.se) 
Riskabelt att parkera på ljunghed | Hallandsposten 
Varma bilar i torrt gräs oroar (ystadsallehanda.se) 
  
Därför är det olämpligt att fordon befinner sig mer än nödvändigt i terrängen. Vid en 
solcellspark kommer det finnas fler fordon än vid ett jordbrukande av marken 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

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

Diarienummer: KS 2022/4 
 
Datum 25 november 2022 

 

Anmälningsärenden ksau den 7 
december 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Sbn § 93/2022 Energibesparingsåtgärder - minskade driftkostnader 

2. Gångfartsområde kring Torget i Tomelilla tätort 

3. Sbn § 91/2022 Begränsad hastighet på Svenstorpsvägen 

4. Sammanträdesprotokoll 2022-11-14 styrelsemöte, Österlens kommunala 
renhållnings AB (ÖKRAB) 

5. Protokoll nr 5 vid styrelsesammanträde 2022-11-17, Tomelilla 
Industriaktiebolag (TIAB) 

6. Protokoll nr 5 vid styrelsesammanträde 2022-11-17, Österlenhem AB 

7. Rapport, Granskning av kommunstyrelsens uppsikt och ägarstyrning av 
kommunens helägda och delägda bolag 

8. Information om fördelningstal för anvisade personer som omfattas av 
massflyktsdirektivet 2023 
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2 (2) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg 2022-11-25 

 

Kommunledningskontoret  

 

Thomas Lindberg 

Kommunsekreterare 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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