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Ärendebeskrivning 
Kungörelse om sammanträdet har sänts till varje ledamot och ersättare den 
3 februari 2023. 

 
Kungörelse med specifikation av tid och plats för kommunfullmäktiges 
sammanträde samt med specifikation av dagens ärenden har varit anslagen på 
kommunens officiella digitala anslagstavla och publicerad på kommunens 
hemsida sedan den 3 februari 2023. 
_________ 
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 §            §          §                § 
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 Nr Ersättarens namn                  Parti 

  Per-Martin Svensson M              1 Alexander Verweij Svensson M 
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  Roger Persson S                 
  Anne-Maj Råberg S              1 Solveig Falk  MP 
  Linda Ekelund  V              2 Jerry Bergström MP 
  Ingrid Bergh V                 
  Claes Melin  MP              1 Peter Vestlund SD 
  Per Gustafsson SD              2 Lars Lind SD 
  Anna Sandegren SD              3 Jan Gustafsson SD 
  Thony Blomgren SD              4 Jan Erik Larsson SD 
  Tina Malm SD              5 Jörgen Olsson SD 
  Anders Rosengren  SD              6 Paul Lennartsson SD 

  Kent Gustafsson SD                 
  Peo Örnsved  SD                 
  Petra Blomgren SD                 
  Kent Olofsson SD                 
  Anette Lind SD                 
  Birger Hörberger SD                 
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Omröstningsprotokoll för Tomelilla kommunfullmäktige den 13 februari 2023 Antal beslutande: _______ 
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OMRÖSTNING §   OMRÖSTNING §  
   
Ärende:   Ärende:  
   
   
Förslag eller yrkanden:  Förslag eller yrkanden: 
   
   
   
   
   
Propositionsordning:  Propositionsordning: 
   
Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja.  Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja. 
Den som stödjer _______________ yrkande röstar nej.   Den som stödjer _______________ yrkande röstar nej.  
   
   
OMRÖSTNING §   OMRÖSTNING §  
   
Ärende:   Ärende:  
   
   
Förslag eller yrkanden:  Förslag eller yrkanden: 
   
   
   
   
   
Propositionsordning:  Propositionsordning: 
   
Den som stödjer ___________förslag röstar ja.  Den som stödjer ___________förslag röstar ja. 
Den som stödjer ___________yrkande röstar nej.   Den som stödjer ___________yrkande röstar nej.  
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Justering 
 
Sander Dijkstra (M) och Anders Throbäck (S) står på tur att justera 
protokollet. 
 
Justering genomförs digitalt när protokollet är klart. 
 

 
 

  

 

6



7



8



9



10



 
   
Sammanställning av motioner per den 30 januari 2023 
 
Motion Kf Ksau Remiss Ksau/ 

nämnd 
Ks Kf Anmärk

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

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

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

Motion angående 
arbetsskor 
2022-09-14 

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

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

2023-01-25 2023-02-13  

Motion angående en 
samägd solcellspark 
2022-10-07 

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

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

Motion - 
Klimatkommunerna 

2022-11-30 2022-12-21 Till förvaltningen för 
beredning. 
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Sammanställning interpellationer per den 30 januari 2023 
 

Interpellation Kf Kf Anmärkning 

Interpellation angående parkeringstal 
från Per Gustafsson (SD) till 
kommunstyrelsens ordförande Per-
Martin Svensson (M) 

2023-02-13 2023-03-27  
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Sammanställning över inkomna medborgarinitiativ per den 30 januari 2023* 
 
Inkommen Rubrik Förslagsställare Remitterad till Svar skickat till 

initiativtagaren 
2022-07-21 
 
 
 
2022-09-12 

Medborgarinitiativ – Alternativa 
inställningar på kommunens 
publika datorer 

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

Mikael Nilsson 
 
 
 
 
Mikael Nilsson 

Ksau 2022-08-17, till 
förvaltningen för 
beredning. 
Ksau 2022-12-07 
 
Ksau 2022-10-19, till 
förvaltningen för 
beredning. 
Ksau 2022-12-21 

2022-12-10 
 
 
 
 
2022-12-23 

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

Henrik Nilsson Ksau 2022-11-16, till 
förvaltningen för 
beredning. 
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2022-11-10 
Medborgarinitiativ angående 
utegym i Smedstorp 

Helen Fjällström Ksau 2022-12-07 2022-12-11 

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

Helen Fjällström Ksau 2022-12-07, till 
förvaltningen för 
beredning och 
samhällsbyggnadsnämnden 
för yttrande. 
SBNAU 2023-01-17 
SBN 2023-01-27 
Ksau 2023-02-15 

2023-02-22 

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

Helen Fjällström Ksau 2022-12-07, till 
förvaltningen för 
beredning. 
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2022-11-11 
Medborgarinitiativ angående 
solcellspark i Gussaröd 

Greger Bringsäter Ksau 2022-12-07 2022-12-11 

2022-11-28 
Medborgarinitiativ gällande utegym 
i Smedstorp 

Anahi Ramirez Ksau 2022-12-07 2022-12-11 

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

Cornelia Aspegren Ksau 2022-12-21 2022-12-23 

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

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

 

 Kommunfullmäktige 

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

Diarienummer: KS    
 
Datum 30 januari 2023 

 

Information från nämnderna 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Senior rådgivare Ola Månsson, Sparbanken Syd, informerar om banken och 

vad de huvudmän som kommunen utser gör. 

2. Nämndsekreterare Johanna Kandell och Administratör Linda Ekelund 
informerar om den genomförda medarbetarfestivalen. 

3. Information från ordförande i kommunstyrelsen, familjenämnden, vård och 
omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden 
samt byggnadsnämnden har möjlighet att ge information.  

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 30 januari 2023. 
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Kommunledningskontoret  

 

Johan Linander 

Kanslichef    
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1 Sammanfattning 
Vi har av lekamannarevisionen i Tomelilla kommun fått i uppdrag att granska 
Österlenhem AB:s arbete med hållbar utveckling och Agenda 2030. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2022. 
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om bolaget arbetar ändamålsenligt 
utifrån ett hållbarhetsperspektiv och utifrån Agenda 2030 samt på vilket sätt de i 
ägardirektiven angivna mål och kommunala planer och styrdokument följs som berör 
området. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att bolaget till viss del 
arbetar ändamålsenligt utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vidare är vår bedömning att 
bolaget har en viss följsamhet till ägardirektivet och angivna mål och kommunala 
planer samt styrdokument som berör området. 
Vår bedömning är att Tomelilla kommun i sin roll som ägare har formulerat ett brett och 
generellt ägardirektiv för Österlenhem AB. Agenda 2030 och hållbarhet är till viss del 
integrerat i verksamhetsplanen för 2022-2024. Budget och investeringsplanen för 
2022-2024 är en översikt och har inga specifika analyser eller skrivelser kopplat till 
utpekade hållbarhetsåtgärder i verksamhetsplanen. På grund av detta är vår 
bedömning att bolaget vid tillfället för granskningen inte har en ändamålsenlig 
uppföljning av mål och aktiviteter kopplade till hållbarhetsarbetet. 
Vår bedömning är att Österlenhem AB till viss del har en följsamhet till kommunens 
planer och styrdokument, däremot framgår det inte tydligt i bolagets styrande 
dokument. Vi bedömer att bolaget i sina styrande dokument kan skriva fram hur 
bolaget använder sig av Tomelilla kommuns planer och styrdokument som berör 
hållbarhetsområdet.  
Österlenhem AB arbetar med hållbara investeringar på olika sätt, genom gröna lån och 
hållbart underhållsarbete. Vid tillfället för granskningen finns det omständigheter i 
omvärlden, brist på material och högre räntor, som till viss del försvårar investeringar 
och vår bedömning är således att arbetet med hållbara investeringar är pågående med 
hänsyn till rådande omständigheter. 
Framåt ser vi stor utvecklingspotential gällande hållbarhetsarbetet och 
hållbarhetsrapportering för Österlenhem AB. Syftet med att hållbarhetsrapportera är 
flera, det är en standardiserad metod för uppföljning som kan användas för att 
prioritera hållbarhetsarbetet.  
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi Österlenhem AB och VD att 
― Tillse att indikatorer och nyckeltal beslutas och följs upp i enlighet med antaget 

ägardirektiv. 
― Utveckla och koppla samman bolagets hållbarhetsanalys med angivna 

hållbarhetsmål i verksamhetsplan med målsättningar i budget och investeringsplan. 
― Undersöka möjligheten att hållbarhetsrapportera bolagets arbete, gärna 

tillsammans med Tomelilla kommuns övriga hållbarhetsarbete. 
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2 Bakgrund 
KPMG har av lekmannarevisorerna i Tomelilla kommun fått i uppdrag att översiktligt 
granska Österlenhem AB:s arbete med hållbar utveckling och Agenda 2030.  
Med utgångspunkt från kommunernas grundlagsfästa skyldighet att främja hållbar 
utveckling, konstaterar regeringen att det är på den lokala och regionala nivån som 
både globala åtaganden och nationella mål omsätts i praktisk handling.  
Kommuner och kommunala bolag bär en stor del av ansvaret för att genomföra 
Agenda 2030. Alla bolag som uppfyller ett antal kriterier ska hållbarhetsrapportera 
enligt årsredovisningslagen (1995:1554). Även bolag som inte uppfyller kriterierna för 
de lagstadgade hållbarhetsredovisningen förväntas arbeta med att främja hållbar 
utveckling.  
Lekmannarevisorerna i Tomelilla kommun bedömer att det finns en risk att 
hållbarhetsarbetet och integreringen av målsättningar utifrån Agenda 2030, inte 
genomförs på ett ändamålsenligt sätt inom bolaget. Revisorerna har därför beslutat att 
översiktligt granska Österlenhem AB:s arbete med hållbarhet och hållbar utveckling. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om bolaget arbetar ändamålsenligt 
utifrån ett hållbarhetsperspektiv och utifrån Agenda 2030 samt på vilket sätt de i 
ägardirektiven angivna mål och kommunala planer och styrdokument följs som berör 
området.  
 
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:  
― Har bolaget integrerat ett hållbarhetsperspektiv och Agenda 2030 i budget och 

affärsplan?  
― Har bolaget en ändamålsenlig uppföljning av mål och aktiviteter kopplade till 

hållbarhetsarbetet?  
― Vilka åtgärder görs för att uppnå angivna mål i ägardirektivet som berör en god 

miljö? Vilken följsamhet finns till Tomelilla kommuns planer och styrdokument som 
berör hållbarhetsområdet i enlighet med gällande ägardirektiv?  

― Hur arbetar bolaget med hållbara investeringar?  
 

Granskningen avser Österlenhem AB:s styrelse och VD. 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om bolaget uppfyller:  

— Aktiebolagslag (2005:551)  
— Agenda 2030  
Agenda 2030 innehåller 17 mål och 169 delmål omfattande miljömässig, social och 
ekonomisk hållbarhet. Såväl Agenda 2030-delegationen, som Statskontoret och 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) pekar på vikten av att integrera mål och 
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uppföljning kopplat till Agenda 2030 i ordinarie styrsystem för att uppnå faktiska 
resultat.1  
 

— Bolagsordning och ägardirektiv för Österlenhem AB  
— Tillämpbara interna regelverk, planer och styrdokument som berör 

hållbarhetsområdet  

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier av reglemente för Tomelilla kommun och dess helägda företag, 
bolagsordning, ägardirektiv, budget 2022-2024, verksamhetsplan med bilaga 2022-
2024, årsredovisning och internkontroll 2022. 

— Intervjuer har genomförts med VD och styrelsens presidium. 
Rapporten är faktakontrollerad av VD och styrelsens presidium. 
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Styrande dokument och planer 

3.1.1 Reglemente för Tomelilla kommun och dess helägda bolag 
Syftet med reglementet för Tomelilla kommun och dess helägda bolag1 är att klargöra 
de juridiska enheternas roller, mellan kommunen och dess aktiebolag. Reglementet 
syftar också till att skapa förutsättningar för ledning av bolagen och samspel inom 
kommunkoncernen.  
Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret för kommunens aktiebolag.  
Kommunstyrelsen styr kommunens ägarroll/-funktion och ansvarar för samordning av 
kommunkoncernens verksamhet. Kommunstyrelsen ska löpande ha uppsikt över den 
verksamhet som bedrivs i kommunens bolag. 
Kommunstyrelsen och kommunförvaltningen ska löpande informera bolagens styrelser 
och verkställande direktörer om frågor som är av betydelse för bolagens verksamhet. 
Kommungemensamma mål, policys och riktlinjer skall så långt det är tillämpligt gälla för 
hela kommunkoncernen. 
Särskilda ägardirektiv avseende målsättningen för respektive verksamhet bereds i 
kommunens ordinarie budgetprocess. I samband med beslut om kommunens budget 
fattas även beslut avseende mål för kommunens bolag. Dessa mål har bolagen att 
följa. 

3.1.2 Bolagsordning 
Enligt Österlenhem AB bolagsordning2 ska bolaget i allmännyttigt syfte och med 
iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i 
Tomelilla kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och 
inflytande i bolaget. 
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska även i största 
möjliga mån medverka till optimering av kommunkoncernens fastighetsförvaltning. 

3.1.3 Ägardirektiv 
Österlenhem AB ägardirektiv3 är ett komplement till bolagsordningen och innehåller en 
beskrivning av bolagets verksamhet och ändamål.  
Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är att: 

  aktivt verka för att Tomelilla kommun utvecklas som en attraktiv bostads-, 
näringslivs- och utbildningsort. 

  aktivt verka för ökad jämställdhet, minskad segregation och diskriminering, 
bland annat genom att bygga och förvalta attraktiva och prisvärda bostäder 

 
1 KF 2018-12-17 § 39/2018 
2 KF 2021-05-03 § 34/2021 
3 KF 2021-05-03 § 34/2021 
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med olika upplåtelseformer i bostadsområden och kommundelar samt ta ett 
stort aktivt bostadssocialt ansvar. 

  aktivt verka för en god miljö, bland annat, men inte enbart, genom att 
tillhandahålla sunda och energieffektiva hus, samt aktivt arbeta för att Tomelilla 
kommun ska bidra till att uppnå nationella och lokala miljömål. 

  aktivt verka för att Tomelilla kommuns övergripande mål och visioner uppnås.  
medverka och ta initiativ i frågor som rör brottsförebyggande åtgärder inom 
bolagets bostadsområden. 

  förmedla sina bostäder på ett ordnat och rättvist sätt och med transparenta 
regler lika för alla. 

  säkerställa en god tillgänglighet i nuvarande och framtida bostäder och 
bostadsområden. 

  aktivt verka för attraktiva boendemiljöer för barn och barnfamiljer. 
  aktivt verka för att Tomelilla utvecklas till en ort som fullt ut drar nytta av 

digitaliseringens möjligheter och positiva effekter. 
  medverka till anskaffning av bostäder för särskilda behov. 
  långsiktigt underhålla fastigheterna för att upprätthålla dess värde. 
  utföra de uppdrag som ägaren tilldelar bolaget. 

Bolaget ska enligt ägardirektivet innan den 30 juni 2021 utforma och föreslå indikatorer, 
nyckeltal, eller andra mått som kan användas för att belysa och analysera bolagets 
insatser och deras effekt avseende bolagets yttersta ändamål. Bolaget ska halvårsvis 
redovisa innehållet i de, enligt punkten ovan, framtagna nyckeltalen/måtten 
tillsammans med en egen analys och förslag till vidare åtgärder/handlingsplan för att 
ytterligare stärka arbetet med bolagets och kommunens ändamål.  
Tidslinjen för indikatorer och nyckeltal har enligt uppgift från VD ändrats och det är först 
i delårsbokslutet 2022 som de första indikatorerna ska redovisas. Vi har i samband 
med granskningen efterfrågat underlag avseende beslutade indikatorer, nyckeltal, eller 
andra mått. Vi har mottagit underlag inför framtagandet av indikatorer och nyckeltal i 
bilaga till verksamhetsplanen (se 3.1.4 Verksamhetsplan 2022-2024). 

3.1.4 Verksamhetsplan 2022-2024 
Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre 
räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd 
verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen innan aktuell planperiod 
påbörjas. 
Målbild för perioden 2022-2024 
Kundfokus 

  Invånarna i Tomelilla kommun ska erbjudas bra bostäder 
  Vi ska leverera lokaler till Tomelilla kommun efter önskemål 
  Nöjda kunder 
 

Hållbar framtid 
  Minskad miljöpåverkan 
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  Skapa handlingsplan för ladd- infrastruktur för ökad möjlighet att ha elbil som 
hyresgäst 

Utveckla bolaget och dess fastigheter  
  Underhålla fastigheterna 
  Byggnation av lägenheter och samhällsfastigheter 
  Personalen, vår viktigaste resurs 
  Ökad lönsamhet i företaget för att klara underhåll och ökande kostnader 
  Soliditet om minst 15 % 

 
Till respektive område finns ett antal punkter listade. För område Kundfokus 
presenteras åtta åtgärder. För området Hållbar framtid presenteras tre åtgärder och till 
området Utveckla bolaget och dess fastigheter presenteras även här åtta åtgärder. 

I verksamhetsplanens bilaga 2022-20244  för arbetsmetoder återfinns en beskrivning 
av Agenda 2030 och de globala målen. I bilagan framgår det att bolaget ska arbeta 
med de tre dimensionerna av hållbarhet.  
I verksamhetsplanens bilaga finns även en lista på genomförda åtgärder under 2021 
och hur de utgör underlag till olika möjliga indikatorer och nyckeltal. Som exempel lyfts, 
bikupor, insektshotell, regntunnor, språkpraktik och solceller. I bilagan finns även tre 
områden utpekade som under 2022 ska användas som indikatorer och nyckeltal. 
Dessa är 1) Enkät vid inflyttning och utflyttning, 2) Sociala kontrakt till kommunen och 
3) Bosocialt ansvar. Slutligen återfinns ett avsnitt med benämningen styrelseunderlag 
som omfattar ytterligare 17 punkter kan fungera som nyckeltal och indikatorer. Vi 
noterar att det finns flera förslag till nyckeltal och indikatorer dock framgår det inte om 
och i sådant fall vilka av dessa som följs upp återkommande. 

3.1.5 Budget och investeringsplan 2022-2024 
Budget och investeringsplanen5  innehåller en budgetöversikt för 2022-2024 och en 
investeringsplan för 2022 och investeringsramar för 2023/2024.  Investeringsplanen för 
2022 är i huvudsak underhåll på befintliga fastigheter men också en del som rör 
grönytor, gräsklippare och övrigt. 
 

3.1.6 Intern kontroll  
Intern kontroll är ett verktyg som skall användas för att säkerställa de, av styrelsen, 
fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen.  
Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen tillse att bolaget styrs på ett betryggande sätt. 
Bolaget ska upprätthålla en tillfredställande intern kontroll, dvs. det ska med rimlig grad 
av säkerhet säkerställas att följande mål uppnås. 
Av intervjun framgår att bolaget ser över rutiner/processer som anses angelägna att 
kontrollera. Dessa har sedan graderats utifrån konsekvens och sannolikhet på en skala 

 
4 Antagen av styrelsen 2021-12-09 
5  2021-11-28 
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från 0-16. Av riskanalysen framgår att en gradering över 9 bör omedelbart leda till en 
förändring av rutin/process för att minska risken. 
För internkontrollen 20216 noterar vi att risken att politiska beslut ej verkställs garderats 
till en 4 och att risken att styrelsebeslut ej verkställs också garderats till en 4.  
Enligt uppföljningen av internkontrollen 2021 finns det inte några allvarliga fel eller 
brister. Genomgång har skett löpande samt av VD, ordförande och vice ordförande 
enligt de rutiner/processer som är upptagna i bilagan till internkontroll 2021. Senaste 
uppföljningen skedde 2022-02-28. 

3.1.7 Bedömning  
Vår bedömning är att Tomelilla kommun i sin roll som ägare har formulerat ett brett och 
generellt ägardirektiv för Österlenhem AB. Som ägare har Tomelilla kommun goda 
möjligheter att tydligare styra bolaget mot önskade mål och ambitioner genom 
exempelvis specifika uppdrag i ägardirektivet.  
Bolaget ska enligt ägardirektivet innan den 30 juni 2021 utforma och föreslå indikatorer, 
nyckeltal, eller andra mått som kan användas för att belysa och analysera bolagets 
insatser och deras effekt avseende bolagets yttersta ändamål. Tidslinjen för indikatorer 
och nyckeltal har enligt uppgift från VD ändrats och det är först delårsbokslutet 2022 
som de första indikatorerna ska redovisas. 
Av verksamhetsplanen 2022-2024 och bilagan till verksamhetsplanen framgår åtgärder 
med kopplingar till de tre dimensionerna av hållbarhet och Agenda 2030. I bilagan till 
verksamhetensplanen finns exempel på indikatorer och nyckeltal kopplat till hållbarhet, 
dock är det otydligt och det saknas spårbarhet om det genomförs en uppföljning på 
föreslagna indikatorer och nyckeltal eller inte.  
Vår bedömning är att Agenda 2030 och hållbarhet till viss del är integrerat i 
verksamhetsplanen för 2022-2024. Framåt ser vi ett behov av att förtydliga 
utformningen av verksamhetsplan och tillhörande bilaga så att det framgår vad som 
redan är genomförda åtgärder, vad ska genomföras innevarande år, vilka åtgärder som 
finns planerade framåt samt vilka åtgärder som ska fungera som indikatorer och 
nyckeltal utifrån ett långsiktigt perspektiv. På grund av detta är vår bedömning att 
bolaget vid tillfället för granskningen inte har en tillräckligt ändamålsenlig uppföljning av 
mål och aktiviteter kopplade till bolagets hållbarhetsarbete. 
Budget och investeringsplan för 2022-2024 utgör en översikt över 
budgetförutsättningar och planerade investeringar och innehåller inga specifika 
analyser eller skrivelser kopplat till utpekade hållbarhetsåtgärder i verksamhetsplanen. 
Genom detta bedömer vi att även budget och investeringsplanen kan utvecklas och 
tydligare redovisa hur budgeten hör samman med verksamhetsplanen och angivna mål 
och ambitioner inom hållbarhetsområdet. Fördelen med att synliggöra hur budget och 
investeringsplanen hör samman med verksamhetsplanen är att det ökar transparensen 
och förståelsen för bolagets verksamhet. 

 
6 2022-02-28 
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3.2 Österlenhem AB:s hållbarhetsarbete 

3.2.1 Organisation  
Österlenhem AB har 17 anställda medarbetare, där ingår fastighetsskötare, målare, 
förvaltare, teknisk förvaltare, ekonom, kundmottagning med uthyrning samt VD. 
Österlenhem AB förvaltar vid tillfället för granskningen 641 lägenheter. Tre 
omsorgsfastigheter, lokaler för en förskola, en pizzeria och ett apotek på en total yta av 
cirka 60 000 kvm (varav 44 000 kvm är bostäder). 

3.2.2 Aktiviteter och samverkan inom hållbarhet 
Tomelilla kommun har en hög ambition när det kommer till hållbarhet och kommunen 
har publicerat en årlig uppföljning av hållbarhetsarbetet sedan 2019. Tomelilla kommun 
har sedan 2021 tillsammans med RISE (Research Institutes of Sweden) studerat 
förutsättningarna för att använda munkmodellen7 som verktyg för att visualisera och 
utvärdera kommunens livskvalitetsprogram.  
Enligt reglementet för Tomelilla kommun och dess helägda bolag ska 
kommungemensamma mål, policys och riktlinjer så långt det är tillämpligt gälla för hela 
kommunkoncernen. I erhållna styrdokument för bolaget framgår det inte hur 
Österlenhem AB använder sig av kommungemensamma mål, policys och riktlinjer 
däremot kan vi i denna granskning se att flera aktiviteter är tätt sammankopplat med 
kommungemensamma mål, strategier och planer som rör hållbarhetsarbetet. 
Tillsammans med Tomelilla kommun är Österlenhem AB deltagare i projektet Circular 
Builders8. Bland annat har en workshop i projektet med utgångspunkt i munkmodellen 
genomförts. Detta är ett exempel på hur Österlenhem AB arbetar i riktning med 
Bostadsförsörjningsstrategi Tomelilla kommun 2025 med utblick 20409. 
Österlenhem är sedan 2018 ansluten till Allmännyttans Klimatinitiativ10. 
Utgångspunkten i initiativet är att ”alla kan bidra och tillsammans kan vi göra mer”. 
Klimatinitiativ är en fortsättning på det tidigare Skåneinitiativet som pågick mellan 2007 
och 2017. Genom Allmännyttans Klimatinitiativ avser Österlenhem AB enligt intervjuad 
VD att höja ambitionsnivån och ta ett bredare grepp kring klimatfrågan. 
Allmännyttans klimatinitiativ stödjer medlemmarna med en årlig energi-och 
klimatrapport under förutsättningarna att medlemmen skickar in data. Österlenhem 
AB:s senaste energi- och klimatrapport för 2020 (rapporten för 2021 förväntas komma 
hösten 2022) visar bland annat att Österlenhem AB energieffektivisering från 2007 har 
gått från 0% till -17,5% 2020. Klimatinitiativets mål är -30% till år 2030. VD uppger i 
intervju att bolaget ännu inte tagit del av alla tjänster, som Allmännyttans klimatinitiativ 

 
7 Munkmodellen (doughnut-modellen) är ett sätt att visualisera ekonomi. Namnet har den fått eftersom den 
bildsätts med en munkliknade cirkel. Munkekonomi är ett sätt att flytta målet från en linjär ekonomi till ett 
samhälle som frodas inom de ekologiska gränserna. 
8 Samarbete mellan svenska och danska kommuner för att utveckla arbetet med cirkulärt och hållbart 
byggande. 
9 KS 2018/268 
10 Allmännyttans klimatinitiativ är ett gemensamt upprop inom allmännyttan med syfte att minska utsläppen 
av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte. 
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har att erbjuda med att det finns planer att göra det framåt. Genom att Österlenhem AB 
årligen har en energi-och klimatrapport bidrar bolaget enligt de intervjuade till 
kommunens egen Energi och klimatplan för Tomelilla.11 
Tomelilla kommun äger tillsammans med 13 andra Skånekommuner, Sydskåne avfall 
(Sysav). Sysav och dess ägarkommuner har en gemensam kretsloppsplan för 
avfallshantering. Österlenhem AB deltar i Sysavs nätverksträffar med namnet ”Minska 
avfallet inom fastighetsförvaltning”. På nätverksträffen diskuteras bland annat Sysavs 
kretsloppsplan och kommande träffar. 
Österlenhem AB ingår också som samverkanspartner för Lunds universitet i olika delar 
kring krav och behov av fysisk tillgänglighet, sociala rättigheter och boende för en 
åldrande befolkning med mera. Österlenhem AB har under sommaren 2021 tagit emot 
flera sommarpraktikanter från språkpraktik som är arbetsträning via 
Arbetsförmedlingen.  

3.2.3 Hållbara investeringar  
Enligt intervjuad VD började arbetet med gröna lån 2020, genom att få investeringar 
klassificerade som gör det möjligt att ansöka om gröna lån som en del av bolagets 
hållbarhetsarbete. För att en investering ska få en grön klassificering krävs till exempel 
att byggnaden har låg energianvändning. Vid tillfället för granskningen uppger VD att 
ett av sex lån är gröna och att ambitionen framåt är att fortsätta söka gröna lån.  
Vidare uppger VD att det finns en planering för att underhålla fastigheter så hållbart 
som går. Enligt intervjuad VD har bolaget sedan 2017 sökt och beviljats ett antal bidrag 
och det är ett verktyg som används för att genomföra hållbara åtgärder, till exempel har 
bolaget fått bidrag för energieffektivisering och solceller. 
En utmaning gällande renoveringar och underhåll uppges av VD vara att 
hyresutvecklingen på central nivå påverkar möjligheten till att ändra hyror. Sveriges 
Allmännytta, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen diskuterar hyressättning och 
det hindrar vid tillfället för granskningen planeringen av underhåll till viss del. 
Högre produktionskostnader på grund av högre el och materialkostnader samt längre 
leveranstider påverkar enligt intervjuad VD planeringen av nya investeringar. Vid 
tillfället för granskningen finns en trend av ränteökning och det påverkar också bolagets 
möjlighet att låna och bygga nya bostäder. 

3.2.4 Hållbarhetsrapportering  
Enligt årsredovisningslagen (1995:1554) ska företag sedan 2017 som uppfyller två eller 
tre av följande villkor senaste räkenskapsåren upprätta en hållbarhetsrapport och 
lämna in den till bolagsverket. 

• Medelantalet anställda har varit mer än 250 personer. 

• Den redovisade balansomslutningen har varit mer än 175 miljoner kronor. 

• Den redovisade nettoomsättningen har varit mer än 350 miljoner kronor. 

 
11 KS 18-12-19 § 158/2019 
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Under 2022 ska de företag som även omfattas av Årsredovisningslagens krav att 
upprätta en hållbarhetsrapport i enlighet med Taxonomiförordningen, bland annat 
redovisa vilken andel av deras ekonomiska verksamheter som omfattas av taxonomins 
två klimatrelaterade miljömål. Flera krav på redovisning kommer sedan successivt börja 
tillämpas från 202312. 
Vid tillfället för granskningen genomför bolaget ingen hållbarhetsrapportering men det 
finns inga formella hinder för att Österlenhem AB att använda sig av 
hållbarhetsrapporteringens grundstenar som en vägledning inom arbetet med 
hållbarhet och Agenda 2030 samt EU-taxonomin. 

3.2.5 Bedömning 
Vår bedömning är att Österlenhem AB till viss del har en följsamhet till kommunens 
planer och styrdokument, däremot framgår inte det inte tydligt i bolagets styrande 
dokument vilka styrdokument och planer som efterlevs och när dessa ska följas upp. 
Framåt bedömer vi att bolaget i sina styrande dokument kan skriva fram hur bolaget 
använder sig av Tomelilla kommuns planer och styrdokument som berör 
hållbarhetsområdet. Detta är enligt vår bedömning även ett område som bör förtydligas 
av ägaren i bolagets ägardirektiv.  
Österlenhem AB arbetar med hållbara investeringar på olika sätt, genom gröna lån och 
hållbart underhållsarbete. Vid tillfället för granskningen finns det omständigheter i 
omvärlden som till viss del försvårar investeringar och vår bedömning är således att 
arbetet med hållbara investeringar är pågående och ses över kontinuerligt med hänsyn 
till rådande omständigheter. 
Österlenhem AB uppfyller vid tillfället för granskningen inte kraven för 
hållbarhetsrapportering och EU-taxonomin. Kraven för dessa kommer dock succesivt 
att skärpas från 2023 och framåt så det är ett område som bolaget behöver bevaka. 
Framåt ser vi stor utvecklingspotential gällande hållbarhetsarbetet och 
hållbarhetsrapportering för Österlenhem AB. Syftet med att hållbarhetsrapportera är 
flera, det är en standardiserad metod för uppföljning som kan användas för att 
prioritera hållbarhetsarbetet. Hållbarhetsrapportering är också ett transparant sätt att 
redovisa vad och hur Österlenhem AB arbetar med hållbarhet både internt och externt, 
inte minst till bolagets ägare dvs. kommunens invånare. 
 

4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att bolaget till viss del 
arbetar ändamålsenligt utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vidare är vår bedömning att 
bolaget har en viss följsamhet till ägardirektivet och angivna mål och kommunala 
planer samt styrdokument som berör området. 
Vår bedömning är att Tomelilla kommun i sin roll som ägare har formulerat ett brett och 
generellt ägardirektiv för Österlenhem AB. Agenda 2030 och hållbarhet är till viss del 

 
12 Läs mer hos Finansinspektionen: https://www.fi.se/sv/hallbarhet/regler/taxonomi/  
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integrerat i verksamhetsplanen för 2022-2024. Budget och investeringsplanen för 
2022-2024 är en översikt och har inga specifika analyser eller skrivelser kopplat till 
utpekade hållbarhetsåtgärder i verksamhetsplanen. På grund av detta är vår 
bedömning att bolaget vid tillfället för granskningen inte har en ändamålsenlig 
uppföljning av mål och aktiviteter kopplade till hållbarhetsarbetet. 
Vår bedömning är att Österlenhem AB till viss del har en följsamhet till kommunens 
planer och styrdokument, däremot framgår det inte tydligt i bolagets styrande 
dokument. Vi bedömer att bolaget i sina styrande dokument kan skriva fram hur 
bolaget använder sig av Tomelilla kommuns planer och styrdokument som berör 
hållbarhetsområdet.  
Österlenhem AB arbetar med hållbara investeringar på olika sätt, genom gröna lån och 
hållbart underhållsarbete. Vid tillfället för granskningen finns det omständigheter i 
omvärlden, brist på material och högre räntor, som till viss del försvårar investeringar 
och vår bedömning är således att arbetet med hållbara investeringar är pågående med 
hänsyn till rådande omständigheter. 
Framåt ser vi stor utvecklingspotential gällande hållbarhetsarbetet och 
hållbarhetsrapportering för Österlenhem AB. Syftet med att hållbarhetsrapportera är 
flera, det är en standardiserad metod för uppföljning som kan användas för att 
prioritera hållbarhetsarbetet.  
 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi Österlenhem AB och VD att 
― Tillse att indikatorer och nyckeltal beslutas och följs upp i enlighet med antaget 

ägardirektiv. 
― Utveckla och koppla samman bolagets hållbarhetsanalys med angivna 

hållbarhetsmål i verksamhetsplan med målsättningar i budget och investeringsplan. 
― Undersöka möjligheten att hållbarhetsrapportera bolagets arbete, gärna 

tillsammans med Tomelilla kommuns övriga hållbarhetsarbete 
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MISSIV
Revisorerna

Till:
Österlenhem AB

För kännedom:
Kommunfullmäktige

Granskning av Österlenhem AB:s arbete med hållbar utveckling
KPMG har av lekamannarevisionen i Tomelilla kommun fått i uppdrag att granska Österlenhem AB:s 
arbete med hållbar utveckling och Agenda 2030. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att bolaget till viss del arbetar 
ändamålsenligt utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vidare är vår bedömning att bolaget har en viss 
följsamhet till ägardirektivet och angivna mål och kommunala planer samt styrdokument som berör 
området.

Vår bedömning är att Tomelilla kommun i sin roll som ägare har formulerat ett brett och generellt 
ägardirektiv för Österlenhem AB. Agenda 2030 och hållbarhet är till viss del integrerat i 
verksamhetsplanen för 2022-2024. Budget och investeringsplanen för 2022-2024 är en översikt och har 
inga specifika analyser eller skrivelser kopplat till utpekade hållbarhetsåtgärder i verksamhetsplanen. På 
grund av detta är vår bedömning att bolaget vid tillfället för granskningen inte har en ändamålsenlig 
uppföljning av mål och aktiviteter kopplade till hållbarhetsarbetet.

Vår bedömning är att Österlenhem AB till viss del har en följsamhet till kommunens planer och 
styrdokument, däremot framgår inte det inte tydligt i bolagets styrande dokument. Vi bedömer att 
bolaget i sina styrande dokument kan skriva fram hur bolaget använder sig av Tomelilla kommuns 
planer och styrdokument som berör hållbarhetsområdet. 

Österlenhem AB arbetar med hållbara investeringar på olika sätt, genom gröna lån och hållbart 
underhållsarbete. Vid tillfället för granskningen finns det omständigheter i omvärlden, brist på material 
och högre räntor, som till viss del försvårar investeringar och vår bedömning är således att arbetet med 
hållbara investeringar är pågående med hänsyn till rådande omständigheter.

Framåt ser vi stor utvecklingspotential gällande hållbarhetsarbetet och hållbarhetsrapportering för 
Österlenhem AB. Syftet med att hållbarhetsrapportera är flera, det är en standardiserad metod för 
uppföljning som kan användas för att prioritera hållbarhetsarbetet. 

Revisorerna behandlade bifogad revisionsrapport vid sitt sammanträde 2022-10-18 och beslutade att 
översända rapporten till Österlenhem AB för yttrande samt till kommunfullmäktige för kännedom. Av 
yttrandet från bolaget ska framgå vilka åtgärder bolaget avser att vidta med anledning av de 
bedömningar och rekommendationer som redovisas i rapporten. Det ska även framgå när åtgärderna 
ska vara genomförda. Bolagets yttrande ska vara revisorerna tillhanda senast 2022-12-02. Yttrandet 
skickas till revisorernas sekreterare Olof Hammar, olof.hammar@tomelilla.se.

2022-10-18

Ulla-Christina Lindberg
Ordförande revisorerna 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Rev § 58 Dnr REV 2022/24 

Granskning av Österlenhem  AB:s arbete 
med hållbar  utveckling och Agenda 2030 

Revisorernas beslut 
Lekmannarevisorerna beslutar följande: 

- Att godkänna granskningsrapport ”Granskning av Österlenhem ABs arbete 
med hållbar utveckling och Agenda 2030””. 

- Att översända granskningsrapport och missivskrivelse till Österlenhem AB 
för yttrande senast 2022-12-02 samt till kommunfullmäktige för kännedom. 

Ärendebeskrivning 
I Tomelilla kommun är samtliga valda revisorer även utsedda till lekmannarevisorer i 
de kommunala bolagen Österlenhem AB och TIAB. 

KPMG har av lekmannarevisorerna i Tomelilla kommun fått i uppdrag att granska 
Österlenhem AB:s arbete med hållbar utveckling och Agenda 2030. Uppdraget ingår 
i revisionsplanen för år 2022. Granskningen belastar dock inte revisorernas budget 
utan faktureras bolaget. 

Lekmannarevisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
bolaget till viss del arbetar ändamålsenligt utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vidare är 
bedömningen att bolaget har en viss följsamhet till ägardirektivet och angivna mål 
och kommunala planer samt styrdokument som berör området. 

Lekmannarevisorernas bedömning är att Tomelilla kommun i sin roll som ägare har 
formulerat ett brett och generellt ägardirektiv för Österlenhem AB. Agenda 2030 och 
hållbarhet är till viss del integrerat i verksamhetsplanen för 2022-2024. Budget och 
investeringsplanen för 2022-2024 är en översikt och har inga specifika analyser eller 
skrivelser kopplat till utpekade hållbarhetsåtgärder i verksamhetsplanen. På grund av 
detta är bedömningen att bolaget vid tillfället för granskningen inte har en 
ändamålsenlig uppföljning av mål och aktiviteter kopplade till hållbarhetsarbetet. 

Lekmannarevisorernas bedömning är att Österlenhem AB till viss del har en 
följsamhet till kommunens planer och styrdokument, däremot framgår inte det inte 
tydligt i bolagets styrande dokument. 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 58 forts 

Vi bedömer att bolaget i sina styrande dokument kan skriva fram hur bolaget 
använder sig av Tomelilla kommuns planer och styrdokument som berör 
hållbarhetsområdet.  

Österlenhem AB arbetar med hållbara investeringar på olika sätt, genom gröna lån 
och hållbart underhållsarbete. Vid tillfället för granskningen finns det omständigheter 
i omvärlden, brist på material och högre räntor, som till viss del försvårar 
investeringar och bedömningen är således att arbetet med hållbara investeringar är 
pågående med hänsyn till rådande omständigheter. 

Framåt ser vi stor utvecklingspotential gällande hållbarhetsarbetet och 
hållbarhetsrapportering för Österlenhem AB. Syftet med att hållbarhetsrapportera är 
flera, det är en standardiserad metod för uppföljning som kan användas för att 
prioritera hållbarhetsarbetet. 

Förslag till beslut 
Lekmannarevisorerna beslutar följande: 

- Att godkänna granskningsrapport ”Granskning av Österlenhem ABs arbete 
med hållbar utveckling och Agenda 2030””. 

- Att översända granskningsrapport och missivskrivelse till Österlenhem AB 
för yttrande senast 2022-12-02 samt till kommunfullmäktige för kännedom. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-10-06, handlingsid: Rev 
2022.278 

Slutrapport_ Österlenhem AB_Hållbar utveckling och agenda 2030, handlingsid: Rev 
2022.284 

Missiv. Granskning av Österlenhems arbete med hållbar utveckling och agenda 2030, 
signerad, handlingsid: Rev 2022.285 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Österlenhem AB, Pia Brink 

Kommunfullmäktige i Tomelilla kommun för kännedom 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 7 Dnr KS 2022/154 

Tidplan för budget 2024 med plan för 
2025-2026 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta tidplan för budget 2024 med plan för 2025–2026. 

Ärendebeskrivning 
Omvärlds- och nulägesanalys, 11 januari 2023 13.00 
Omvärldsanalys med globala trender inför kommande planperiod redovisas. Hur 
påverkas Tomelilla kommun av förändringar i omvärlden? Hur kommer den 
ekonomiska utvecklingen att påverka Tomelilla kommun? 

Nulägesanalysen för kommunen redovisas. Deltar gör kommunstyrelsen, presidierna 
från kommunfullmäktige, familjenämnden, vård- och omsorgsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, överförmyndarnämnden och 
byggnadsnämnden samt berörda tjänstepersoner. 

 

Fastställande av budgetförutsättningar, 25 januari 2023 
Kommunstyrelsen fastställer planeringsförutsättningarna för arbetet med mål och 
budget 2024–2026 utifrån resultatet från omvärlds- och nulägesanalyserna samt de 
aktuella ekonomiska förutsättningarna. Vidare formuleras eventuella remissfrågor 
och vid behov förslag till justerade ägardirektiv. 

Förutsättningarna skickas ut till nämnderna för yttrande enligt samma modell som 
inför 2023 års budget, det vill säga en redovisning av de utmaningar och möjligheter 
man ser för kommande planperiod. I yttrandet ska även investeringsbehoven vara 
inkluderade. 

 

Årsredovisningen för 2022 behandlas i kommunstyrelsens 
arbetsutskott 29 mars 2023 
 
Samråd med kommunala bolag och förbund, 29 mars 2023 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

 
§ 7 forts. 
Samrådet syftar till en redogörelse av föregående årsbokslut och 
budgetförutsättningar för 2022. Deltagande aktörer är kommunstyrelsens 
arbetsutskott, Österlenhem AB, Tomelilla Industri AB, Österlens Kommunala 
Renhållnings AB, Österlen Vatten AB, Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, 
Miljöförbundet samt chefstjänstepersoner. 

 

Nämndernas yttrande angående budgetförutsättningarna samt förslag 
till mål, taxor och avgifter lämnas, 11 april 2023 
Nämnderna ska lämna sina yttranden samt förslag till mål, taxor och avgifter till 
kommunstyrelsen senast den 11 april 2023. I svaren ska investeringsbehoven 
redovisas. 

 

Kommunstyrelsen behandlar årsredovisningen 2022, 12 april 2023 
 
Budgetberedningen, 26 april 2023 
Slutlig uppdragsdialog med nämndpresidierna utifrån budgetyttranden. Eventuella 
tilläggsfrågor och uppdrag ges till nämnderna. Deltar gör även berörda 
tjänstepersoner. 

 

Kommunala bolag och förbund ska lämna in sina förslag till budget, 30 
april 2023 
Inget sammanträde utan enbart inlämning av material. 

 

Sammanställning mål och budget, skattesats samt avgifter och taxor, 17 
maj 2023 
Kommunstyrelsens arbetsutskott och tillika budgetberedningen avger sitt slutliga 
förslag till mål och budget 2024 med plan 2025–2026, skattesats 2024 samt avgifter 
och taxor. 

 

MBL-förhandling om förslag till mål och budget enligt MBL § 11, 26 
maj 2023 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 7 forts. 
Majoritetens budgetförslag MBL-förhandlas med de fackliga organisationerna. 

Kommunstyrelsens förslag till mål och budget, 31 maj 2023 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förslag till mål och budget 2024 med 
plan 2025–2026, skattesats 2024 samt avgifter och taxor. 

 

Reservdag MBL-förhandling om förslag till mål och budget enligt MBL 
§ 11, 9 juni 2023 
Majoritetens budgetförslag MBL-förhandlas med de fackliga organisationerna. 

 

Kommunfullmäktige 19 juni 2023 
Kommunfullmäktige antar mål och budget för 2024 med plan 2025–2026, fastställer 
skattesats för 2024 samt beslutar om taxor och avgifter för kommande år. 

 

Fastställande av nämndernas internbudget, senast 30 september 2023. 
Under september månad beslutar nämnderna och kommunstyrelsen om sina 
respektive internbudgetar samt nämndmål. Återredovisning från nämnderna ska ske 
till kommunfullmäktige i november. Eventuella större och principiella revideringar 
som föranleds av förändringar i skatte- och statsbidragsprognoser ska kommuniceras 
till budgetberedningen. 

 

Budgetberedningen/kommunstyrelsens arbetsutskott, ger förslag på 
eventuell justering/komplettering av mål och budget, 4 oktober 2023. 
(Observera att detta handlar enbart om revideringar som föranletts av större och 
principiella förändringar av skatte- och statsbidragsprognos.) 

 

Kommunstyrelsens förslag till eventuell justering/komplettering av 
mål och budget, 18 oktober november 2023 
 
Kommunfullmäktige, 6 november 2023 
Kommunfullmäktige gör eventuella justeringar i budgeten. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

 
§ 7 forts. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och de åtgärder som vidtagits. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och de åtgärder som vidtagits. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och de åtgärder som vidtagits. 

Uppföljning 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och de åtgärder som vidtagits. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anta tidplan för budget 2024 med plan för 2025–2026. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 205/2022, handlingsid: Ks 2022.3493. 

Tidigare behandling 
Ksau § 176/2022: 

Kommunstyrelsen beslutar att anta tidplan för budget 2024 med plan för 2025–2026. 

 

Ks § 141/2022: 

Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till förvaltningen. 

 

Ksau § 205/2022: 

Kommunstyrelsen beslutar att anta tidplan för budget 2024 med plan för 2025–2026. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 7 forts. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Budgetberedningen 

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 

Tf ekonomichef Mariana Vikström 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Familjenämnden 

Vård och omsorgsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Överförmyndarnämnden 

Revisorerna 

Österlenhem/TIAB 

Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB) 

Österlen VA AB 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) 

Kommunfullmäktige för information 
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Interpellation till Tomelilla kommunfullmäktige  

 

Parkeringstal 

Det har blivit allt sämre att parkera i centrala Tomelilla sen det byggdes på gamla Reimans tomten 

och Österlenhem byggde till en våning snett emot på Östergatan.  Idag står gamla Otto Olsson 

tomten öde och ser ut som ett bombnedslag mitt i centrala Tomelilla, där bygglovet överklagats just 

på grund av för få tilltänkta parkeringsplatser. 

I många kommuner har man riktlinjer för parkeringstal när det gäller både bilar och cyklar. För de 

flesta kommuner i Tomelillas storlek och typ så är ett parkeringstal för bilar under 13/1000m2 

lägenhetsyta väldigt ovanligt.   

Det är hög tid att Tomelilla kommun tar fram riktlinjer för parkeringstal både för bilar och cyklar för 

att undvika att vi fortsätter att bevilja bygglov med rent för få parkeringsplatser. 

 

 

Med anledning av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson: 

-   anser Alliansen att det varit ett misstag att godkänna bygglov med långt under en halv bil per 

lägenhet? 

- kan Alliansen tänka sig ta fram riktlinjer för parkeringstal gällande bilar och cyklar? 

 

 

För Sverigedemokraterna Tomelilla 

 

Per Gustafsson 

2023-01-26 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 149 Dnr KS 2022/162 

Översiktsplan 2040 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till förvaltningen att ta fram en ny 
översiktsplan. 

Ärendebeskrivning 
Det är dags att påbörja aktualiseringsarbetet med ”Översiktsplan 2015-2025 med 
utsikt 2040”. Diskussion förs på mötet huruvida befintlig översiktsplan bör revideras 
eller om en ny översiktsplan ska tas fram. 

Reservation 
Den socialdemokratiska partigruppen (Sara Anheden, Inger Åbonde, Kristin Skoog 
och Tina Bergström-Darrell) reserverar sig mot beslutet enligt bilaga, handlingsid: Ks 
2022.3367. 

Föredragning 
Projektledare Monika Jingmond föredrar ärendet. 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till förvaltningen att komplettera 
ärendet med en kostnadskalkyl inför ärendets behandling i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 189/2022, handlingsid: Ks 2022.3268. 

Presentation översiktsplan 2040 med kostnadskalkyl, handlingsid: Ks 2022.3365. 

Tidigare behandling 
Ksau § 189/2022: 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

 

§ 149 forts. 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till förvaltningen att komplettera 
ärendet med en kostnadskalkyl inför ärendets behandling i kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Per-Martin Svensson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige att ge uppdrag om att ta fram en ny översiktsplan. 

Sara Anheden (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att ambitiöst revidera befintlig 
översiktsplan. 

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

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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Reservation ärende 18 – Översiktsplan 2040 
 
Den socialdemokratiska KS-gruppen reserverar sig mot beslutet att ta fram en ny 
översiktsplan för Tomelilla kommun. Den nuvarande översiktsplanen tog åtta år att ta fram. I 
det förslag som nu presenterats för kommunstyrelsen framgår att en ny ska vara klar om två 
år. Vi ifrågasätter starkt den tidsplanen och menar att en översiktsplan ska föregås av 
medborgardialog i samtliga byar. Medborgardialog på tre månader kommer inte vara 
genomförbart och vi tror inte heller på en digital medborgardialog.  
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 november 2022 beslutades om ramar för 
verksamheten 2023. Av dessa framgår det att kommunstyrelsen ska skära ner 5,1 miljoner 
kronor. En siffra som av allt att döma kommer sluta på betydligt mer än så. En ny 
översiktsplan beräknas kosta 1,9 miljoner kronor räknat på fem halvtidstjänster. I kalkylen 
saknas kostnader för miljöanalyser. Vår bedömning är därför att den kostnad som nu 
redovisas inte är tillräcklig.  
 
Även om nuvarande översiktsplan sträcker sig till 2025 menar vi att det inte finns ekonomiska 
utrymme i den antagna budgeten för att göra det arbete som nu föreslås under kommande år. 
Fullmäktige beslutade om en rad utredningsuppdrag som tjänstemännen ska hantera, nu läggs 
även en ny översiktsplan till detta. Vi förmodar att det inte funnits tjänstemän som rullat 
tummarna under 2022… 
 
 
 
Sara Anheden 
KS-gruppledare 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 11 Dnr KS 2022/94 

Nödvattenplan 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna nödvattenplanen med följande ändring: I 
Tabell 1 ”Prioriteringsklasser”, punkt 1b tas ”abonnerade” bort. 

Ärendebeskrivning 
Österlen VA AB har i dialog med kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden 
fått i uppdrag att ta fram en nödvattenplan för Tomelilla kommun.  
Behovet av en nödvattenplan uppkommer vid olika situationer vid exempelvis 
bortfall, kontaminering eller likande händelser. Det finns ingen lagstiftning som 
entydigt reglerar prioritering av dricksvatten. Det finns inte heller någon lag som på 
ett generellt plan förhindrar prioritering, men prioritering kan innebära konflikter 
mellan olika lagstiftningar. 
 
Den lagstiftning som bedöms mest relevant för kommunernas planering och 
genomförande av prioritering vid nödvattensituationer är vattentjänstlagen och de 
regler som gäller för extraordinära händelser. Lag (2006:544) om kommuners och 
regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap, tydliggör att kommunen ska ha en god förmåga att hantera krissituationer 
och extraordinära händelser. Det geografiska områdesansvaret är också tydligt. Med 
detta menas att kommunens ansvar gäller alla människor som vistas i kommunen 
oavsett om man är hemmahörande i kommunen eller någon annanstans och oavsett 
om man äger en fastighet som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp eller inte. 
 
En viktig skillnad mellan dessa är områdesansvaret. Vattentjänstlagens tillämpning är 
begränsad till verksamhetsområdet medan reglerna kring extraordinära händelser 
gäller för hela kommunens geografiska område, samt landstingets verksamhetsansvar 
i det geografiska område som motsvarar länet. Skyldigheten för kommunen att 
upprätta verksamhetsområden framgår av vattentjänstlagens 6 §. 
 
Denna plan beskriver den prioritering som finns mellan olika verksamheter och 
aktiveras vid avbrott av dricksvattenförsörjningen som varar över 12 timmar. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

 
§ 11 forts. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Nödvattenplanen medför ekonomiska konsekvenser för såväl drift som investeringar. 
Respektive verksamhet inklusive Österlen VA AB har till uppgift att lyfta behovet av 
investeringar framöver. Driftbudgeten för Österlen VA AB finansieras genom den så 
kallade VA-taxan, medan övriga verksamheter får ta med denna i sina framtida 
budgetförslag. 

Inom exempelvis Samhällsbyggnadsnämnden kommer förvaltningen att lyfta 
trycksatt vatten vid ett av våra tillagningskök. Detta kommer att vara föremål för 
politisk beredning och beslut under våren 2023. 
 
Barnperspektivet 
Det är nödvändigt att alla personer har tillgång till vatten. 
 
Miljöperspektivet 
Några särskilda effekter på miljön har inte nödvattenplanen. 
 
Uppföljning 
Ingen uppföljning krävs i nuläget. 

Föredragning 
Verksamhetsansvarig dricksvatten, ÖVAAB Jessica Lerstorp föredrar ärendet. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 10/2023, handlingsid: Ks 2023.180. 

Nödvattenplan för Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2022.3608.. 

Tidigare behandling 
Ks § 81/2022: 

Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna. 

 

47



 

 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 11 forts. 

Sbn § 100/2022: 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna nödvattenplanen och översänder 
planen till kommunfullmäktige för vidare hantering. 

 

Ksau § 10/2023: 

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

Förslag till beslut under sammanträdet 
Per-Martin Svensson (M) yrkar på följande tillägg och ändringar i nödvattenplanen: 

1. I Tabell 1 ”Prioriteringsklasser”, punkt 1b tas ”abonnerade” bort. 

2. I Tabell 1 ”Prioriteringsklasser”, ska punkt 4 ” Industrier och djurbesättningar” 
komma före punkt 3 ” Renhållning och avfallshantering”. 

3. Arbetet med samverkan och nätverk med grannkommuner, organisationer och 
myndigheter enligt skrivningen under punkt 8 måste omgående komma igång.  

Ida Bornlykke (S) yrkar bifall till föreslagen Nödvattenplan. 

Per Gustafsson (SD) yrkar bifall till Per-Martin Svenssons (M) yrkande nr. 1 och i 
övrigt bifall till föreslagen Nödvattenplan. 

Beslutsgång 1 - Huvudförslag 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Per-
Martin Svenssons (M) förslag.  

Omröstning begärs och motförslag ska tas fram. 
 

Beslutsgång 2 - Motförslag 
Efter ställd proposition finner ordföranden att Ida Bornlykkes (S) yrkande är 
motförslag till Per-Martin Svenssons (M) yrkande i huvudomröstningen. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång bestäms: 

Ja-röst för Ida Bornlykkes (S) yrkande. 

Nej-röst för Per Gustafssons (SD) yrkande. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

 

 

§ 11 forts. 

Omröstning 
Med 4 ja-röster mot 4 nej-röster och 5 som avstår finner ordföranden att 
omröstningen slutat oavgjort och att lottning ska genomföras. 

Ja-röster: Roger Persson (S), Anders Throbäck (S), Ida Bornlykke (S) och Claes Melin 
(MP). 

Nej-röster: Per Gustafsson (SD), Per-Olof Örnsved (SD), Thony Blomgren (SD) och 
Anna Sandegren (SD). 

Avstår: Per-Martin Svensson (M), Markus Hammarström (M), Marie Ståhlbrand (M), 
Tobias Högborg (C) och Ann-Marie Johansson. 

 
Lottning 
Efter genomförd lottning finner ordföranden att Per Gustafssons (SD) yrkande är 
motförslag till Per-Martin Svenssons (M) huvudförslag. 

Beslutsgång 3 - Huvudomröstning 
Omröstning är begärd och följande beslutsgång bestäms: 

Ja-röst för Per-Martin Svenssons (M) yrkande. 

Nej-röst för Per Gustafssons (SD) yrkande. 

Omröstning 
Med 5 ja-röster mot 8 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Per Gustafssons 
(SD) förslag. 

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Markus Hammarström (M), Marie Ståhlbrand 
(M), Tobias Högborg (C) och Ann-Marie Johansson. 

Nej-röster: Per Gustafsson (SD), Anders Throbäck (S), Per-Olof Örnsved (SD), Ida 
Bornlykke (S), Thony Blomgren (SD), Anna Sandegren (SD), Roger Persson (S) och 
Claes Melin (MP). 

_________ 

Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige 
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Nödvattenplanering 
Tomelilla kommun 
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Nödvattenplan för Tomelilla kommun 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till Nödvattenplan för Tomelilla kommun. 

Bakgrund 
Tomelilla kommun har det övergripande ansvaret för att ta fram planer för att hantera 
extraordinära händelser vilket inkluderar behov av nödvattenförsörjning.  

Tomelilla kommun är VA-huvudman för anläggningarna och ansvarig för att 
dricksvattenförsörjningen fungerar på ett tillfredställande sätt, även i kristid. Kommunen har även 
ett områdesansvar vilket även inkluderar enskilda med egen brunn och samhällsviktiga 
verksamheter. 

Österlen VA AB:s huvuduppdrag är att sköta driften av huvudmannens anläggningar och 
tillhandahålla ett säkert dricksvatten. 

Österlen VA AB har fått i uppdrag är att tillhandahålla och förvalta en uppdaterad nödvattenplan 
avseende de delar som rör dricksvatten för normal hushållsförbrukning. Nödvattenplanen ska 
vara väl förankrad hos kommunen och behöver regelbundet ses över i samverkan med 
kommunen för att säkerställa att nödvattenplanen hålls uppdaterad med avseende på nya 
kunskaper, ansvarsfördelning och rådande läge i samhället. 

Det åligger kommunledningen att ansvara för att den övergripande nödvattenplanen hålls aktuell. 

Nödvattenplanen som är framtagen för beslut har tagits fram i samråd med 
samhällsbyggnadsnämnden.  

  

51

mailto:kontakt@osterlenva.se


 

Österlen VA AB l Org nr: 559244-4029 l Nybogatan 2B, 273 30 Tomelilla  
0417-77 78 00 l osterlenva.se l kontakt@osterlenva.se  

 

 

Innehåll 
Nödvattenplan för Tomelilla kommun ...............................................................................................2 

Förslag till beslut ............................................................................................................................2 

Bakgrund ........................................................................................................................................2 

1. Inledning .....................................................................................................................................3 

Nödvattenplanens funktion ...........................................................................................................4 

Avgränsningar ................................................................................................................................4 

Metod för framtagande av nödvattenplan ....................................................................................4 

2. Styrande lagstiftning ..................................................................................................................5 

Sekretess ........................................................................................................................................6 

3. Tänkbara scenarier för nödvattenförsörjning ............................................................................6 

Scenario 1: Vattenbrist ...................................................................................................................6 

Scenario 2: Otjänligt vatten ............................................................................................................7 

4. Aktivering av nödvattenplan ......................................................................................................7 

5. Principer vid prioritering av nödvattenförsörjning .....................................................................8 

Prioritering av nödvatten ...............................................................................................................8 

Nödvattenmängder ........................................................................................................................8 

6. Roller och ansvar vid en nödvattensituation ..............................................................................9 

Kommunens ansvar ........................................................................................................................9 

Den enskildes och organisationers ansvar ...................................................................................11 

7. Kommunikationsplan ...............................................................................................................12 

8. Samverkan ................................................................................................................................12 

Samverkan krishantering i Skåne .................................................................................................12 

Samverkan krishantering med grannkommunerna ......................................................................12 

VAKA .............................................................................................................................................12 

9. Utbildning, övning och test ......................................................................................................13 

 

  

52

mailto:kontakt@osterlenva.se


 

Österlen VA AB l Org nr: 559244-4029 l Nybogatan 2B, 273 30 Tomelilla  
0417-77 78 00 l osterlenva.se l kontakt@osterlenva.se  

 

1. Inledning 
Rent dricksvatten är en förutsättning både för överlevnad och för samhällets funktion. I Sverige är 
vi privilegierade med dricksvatten av hög kvalitet som levereras direkt i vattenkranen. Trots detta 
välutvecklade dricksvattensystem händer det att den ordinarie vattenleveransen inte fungerar 
normalt. Det kan uppstå både kvantitativa och kvalitativa störningar i dricksvattenförsörjningen. 
Exempelvis kan det uppstå brott på huvudledningar, eller andra stora ledningar, vilket medför att 
vattnet inte räcker till de konsumenter som i vanliga fall försörjs av ledningen. Vattnet kan 
dessutom förorenas på olika sätt, till exempel av mikroorganismer eller kemikalier genom 
sabotage eller olyckshändelse, vilket gör vattnet otjänligt som livsmedel. Då krävs en så kallad 
nödvattenförsörjning, vilket innebär dricksvattenförsörjning för människors överlevnad. 

När en plötslig situation som påverkar dricksvattenförsörjningen inträffar är det av största vikt att 
begränsa den negativa påverkan genom att snabbt och effektivt tillhandahålla dricksvatten som 
uppnår kraven för livsmedel. För detta krävs en beredskap som är välplanerad och enkel att följa. 
En nödvattenplan utgör ett viktigt verktyg för en sådan beredskap.  

Många verksamheter lever i tron på säkra leveranser och av god kvalitet samt att just de är 
prioriterade. Inom nödvattenplaneringen behöver en prioritering beslutas över vilka abonnenter 
som ska få nödvatten samt vilka verksamheter som nedprioriteras i en bristsituation. Särskilt 
nedprioriterade verksamheter behöver vetskap om detta för att kunna göra egna förberedelser. 

Nödvattenplanens funktion 
Nödvattenplanen ger riktlinjer för nödvattenförsörjningen i kommunen och en gemensam grund 
för hur en nödvattensituation ska hanteras genom att förtydliga roller och ansvar både inom och 
utanför kommunal organisation samt ge ett stöd vid prioriteringar. Planen ger förutsättningar till 
kommunens olika verksamheter att planera mer detaljerat för sin del i en situation då det är brist 
på dricksvatten. Planen gäller även under höjd beredskap. 

Det huvudsakliga målet med nödvattensplanen är att minimera konsekvenserna vid en störning i 
dricksvattenförsörjningen.  

 

Bild 1. Bild visande dricksvatten (Svenskt Vatten, 2016) 
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Avgränsningar 
Denna plan avser nödvattenförsörjning, det vill säga distribution av dricksvatten på annat sätt än 
via vattenledningsnätet. Strategier för förebyggande arbete och övrig försörjning som avviker från 
det normala, såsom utförande av kokningsrekommendationer eller försörjning med reservvatten, 
utgör andra delar i Österlen VA’s beredskap och kontinuitetsplanering. 

Metod för framtagande av nödvattenplan 
Österlen VA har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en nödvattenplan. Österlen VA har 
utgått från Livsmedelsverkets Guide för planering av nödvattenförsörjning (2017) och 
arbetsmodell, se figur 1.  

Österlen VA har i samarbete med verksamhetsansvariga inom samhällsbyggnadsförvaltningen på 
kommunen tagit fram ett förslag på ansvarsfördelning, nödvattenbehov och prioriteringsordning.  

Som arbetsmodellen visar är det ett kontinuerligt arbete med att ha en aktuell nödvattenplan 
som behöver kommuniceras, utvärderas och därefter revideras regelbundet. 

 

Figur 1. Livsmedelsverkets arbetsmodell för nödvattenförsörjning. 
(Livsmedelsverket (2017) Guide för planering av nödvattenförsörjning).  
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2. Styrande lagstiftning 
Kommunen har ett helhetsansvar för dricksvattenförsörjning och att man som myndighet svarar 
upp mot gällande lagstiftning. 

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster har kommunen skyldigheter att tillgodose 
behovet av dricksvatten inom de områden som kommunen beslutat ska ingå i så kallat 
verksamhetsområde för vatten. Utgångspunkten för lagen avseende dricksvatten är att skydda 
människors hälsa. Skyldigheter gäller även vid störningar i den ordinarie vattenförsörjningen. 
Trots leveransskyldigheten till hushållen garanteras inte ett visst tryck eller viss vattenmängd per 
tidsenhet. Vid begränsad vattentillgång är anslutna fastighetsägare skyldiga att reducera sin 
vattenförbrukning enligt VA-huvudmannens anvisningar1. 

Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap, tydliggör att kommunen ska ha en god förmåga att hantera 
krissituationer och extraordinära händelser. Det geografiska områdesansvaret är också tydligt. 
Med detta menas att kommunens ansvar gäller alla människor som vistas i kommunen oavsett 
om man är hemmahörande i kommunen eller någon annanstans och oavsett om man äger en 
fastighet som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp eller inte. 

Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 5.kap, särskilda bestämmelser för olika grupper framgår att 
värna de som behöver särskilt stöd för att kunna leva ett värdigt liv. Detta kan bland annat handla 
om äldreomsorg eller LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). 

Det finns idag ingen lagstiftning som reglerar prioritering av dricksvatten på ett entydigt sätt. Det 
finns heller ingen lagstiftning som på en generellt plan förhindrar en sådan prioritering.  

Sekretess 
Grundregeln i Sverige är att allmänna handlingar ska vara offentliga. Enligt 18 kapitlet 13 § 
offentlighets och sekretesslagen (2009:400) gäller sekretess för denna typ av uppgifter om "det 
allmännas möjligheter att förebygga och hantera fredstida kriser motverkas om uppgifterna röjs". 
Om uppgifterna kan komma att utnyttjas för brottslig verksamhet såsom bedrägeri, brott, sabotage, 
terrorhandlingar eller skadegörelse kan det följaktligen leda till att säkerheten i samhället 
försvagas.  
 

3.  Tänkbara scenarier för nödvattenförsörjning 
Historiskt har nödvattenförsörjning framför allt använts vid stora läckor, förorenat eller misstänkt 
förorenat dricksvatten samt med anledning av felkopplingar eller läckor.  

Framöver kan avbrott i samband med sabotage behöva beaktas i större utsträckning med anledning 
av det rådande läget i omvärlden.  

Nödvattenförsörjningen för Tomelillas kommun grundas på två framtagna övergripande 
huvudscenarier; Avbrott i vattenleveransen och otjänligt vatten. Scenarierna är framtagna med 
hänsyn av den robusthet och kontinuitetsplanering som finns inom kommunens 
vattenförsörjningssystem. Dessutom är scenarierna utformade utifrån erfarenheter från andra 
dricksvattenkriser i Sverige.  

 
1 https://osterlenva.se/storage/app/media/abva_del_1-3.pdf 
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Scenario 1: Vattenbrist 
Vattenbrist kan antingen ske genom ett ledningsbrott som kan ha olika påverkanseffekter längs 
ledningsnätet. Vattenbrist kan även uppstå vid långvarig torka och sjunkande grundvattennivåer. I 
dessa situationer kommer inte dricksvatten fram till användaren. 

Scenario 1a: Avbrott i vattenleverans 

I fall av totalavbrott i vattenleveransen till ett verksamhetsområde krävs något slag av 
ersättningssystem. Mindre avbrott i vattenleveransen är normalt korta då åtgärder sätts in 
omedelbart. Vid brott på ledningar, om läckan kan lokaliseras, beräknas vara åtgärdade inom en 
arbetsdag. I vissa fall kan ledningsbrott följas av kokningsrekommendationer på grund av 
föroreningsrisk. Om en läcka sker som inte drabbar huvudledning kan den normalt begränsas 
mycket med stängning av ventiler. Vid brott på huvudledning kan man på de platser högreservoarer 
finns kan denna fyllas, dock är det tidskrävande och oftast är kommunens reservoarer inte 
förberedda på detta. Avbrott i vattenleveransen på grund av elavbrott kan på kort sikt åtgärdas 
med reservkraft. Om avbrottet inte löses på under ett dygn körs nödvattentankar ut till strategiska 
platser. 

Scenario 1b: Låga grundvattennivåer 

Vid långvarig torka kan grundvattennivåerna sjunka till nivåer som gör det omöjligt att producera 
dricksvatten i normal omfattning. I ett tidigt stadie kan bevattningsförbud utfärdas men om detta 
inte räcker så kan bristen bli så stor att dricksvattnet inte kan distribueras ut i hela 
verksamhetsområdet när trycket sjunker.  

Låga grundvattennivåer blir ännu mer påtagligt hos enskilda vattenanvändare med egen brunn då 
dessa ofta påverkas först. I grunden ligger ansvaret för vattenförsörjningen här på den enskilde 
eftersom de inte ligger inom verksamhetsområde för kommunal dricksvattenförsörjning, men 
kommunala verksamheter behöver förbereda stödjande insatser i händelse av torka eftersom det 
kan få omfattande effekter på samhället. 

Scenario 2: Otjänligt vatten 
Ett otjänligt vatten betyder att vattnet kan har mikrobiologisk förorening i form av virus, bakterier, 
parasiter eller någon form av kemisk förorening. Omfattande informationsinsatser erfordras för att 
säkra att vattnet inte används felaktigt så att hälsoproblem riskeras. Vid extrema föroreningar kan 
det aktualiseras att avbryta leveranserna för att riskerna vid eventuellt felaktig användning av 
vattnet är alltför stora.  

Scenario 2a: Mikrobiologisk förorening 

Vid fall av mikrobiologisk förorening kan vattnet normalt konsumeras efter kokning.  

Det här scenariot betyder att alla har tillgång till vatten men att det krävs kokning innan det får 
användas till dryck och mat. Detta medför att vatten inte kommer köras ut till abonnenterna, om 
kokning av vatten räcker. Att komma ihåg är att kokning innebär exempelvis en ökad 
arbetsbelastning vid livsmedelshantering samt inom vård och omsorg. Det finns tre viktiga saker att 
tänka på i det här fallet. Det första att tänka på är att skolverksamhet och särskilda boenden kan 
kranar komma att behövas att stängas av på grund av säkerhet. En annan viktig sak är att 
information måste nå alla abonnenter. Den sista är att diskning i kök kan krävas i mycket hög 
temperatur eller i förkokat vatten.  

Scenario 2b: Kemisk förorening  
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Vid fall av kemisk förorening utan lukt kan vatten inte konsumeras efter kokning men skulle kunna 
användas till toalett, bad, dusch och tvätt.  

Det här scenariot innebär att vatten kan finnas för spolning i toalett, dusch/bad och tvätt men 
vattnet går inte att använda till mat/dryck efter kokning. Fallet kräver distribution av nödvatten till 
samhällsviktig verksamhet och konsumenter. Initialt kommer vatten att levereras till prioriterade 
användare inom vård och omsorg. Detta kommer följas med leverans av vatten successivt till 
hämtstationer för medborgarna. Om det här scenariot sker krävs att en krisledningsorganisation 
för Tomelilla kommun snabbt tillsätts och får stöd av myndigheter. Viktigt att tänka på är att 
skolverksamhet och särskilda boenden kan behöva få kranar avstängda på grund av säkerhetsskäl 
för abonnenterna. Informationsbehovet är omfattande för att undvika att vattnet konsumeras. 

4. Aktivering av nödvattenplan 
Nödvattenplanen aktiveras vid ett avbrott i vattenförsörjningen som beräknas vara över 12 timmar. 

5. Principer vid prioritering av nödvattenförsörjning 
I fall av en störning i dricksvattenförsörjningen är det de personer som är anslutna till det 
kommunala dricksvattennätet som i första hand blir berörda, med andra ord kommunens 
dricksvattenabonnenter. Det är abonnenterna som Österlen VA har ansvar att leverera rent 
dricksvatten till. Dricksvattenabonnenter inom kommunen berör allt från hushåll och känsliga 
verksamheter som har betydelse för människors liv och hälsa till att handla om större industrier 
som använder dricksvatten vid produktion och gatu- och parkverksamhet.   

I en nödvattensituation kan stora kunder så som industrier kan bli tvungna att stänga ner sin 
verksamhet i mån att hushåll och känsliga kunder ska kunna ha tillgång till nödvatten.  
 

Prioritering av nödvatten 
Det högst prioriterade skyddsvärdena i en nödvattensituation är människors liv och hälsa samt 
samhällets funktionalitet.  

I ett initialt skede bör nödvatten i första hand distribueras till samhällsviktiga verksamheter som 
bedriver hälso- och sjukvård, äldreomsorg och LSS-verksamhet. I prioriteringen inkluderas även 
tillagningskök som är knutna till de prioriterade verksamheterna för liv- och hälsa. Allmänheten 
kommer i det inledande skedet av en nödvattenförsörjning kunna hämta nödvatten från de tankar 
som ställs i närhet av prioriterade verksamheter. 

Med stöd av Livsmedelsverket guide för nödvattenplanering föreslår Österlen VA 
prioriteringsklasser enligt tabell 1 nedan: 

Tabell 1. Prioriteringsklasser 

Prioriteringsklasser (Enligt 
Livsmedelsverket) 

Exempel på verksamheter som inkluderas  

1 A. Verksamheter som har stor 
betydelse för människors liv och hälsa 

Särskilda boenden, sjukhus, räddningstjänst och 
vårdcentraler 

1 B. Tappställen för hushåll Abonnerande invånare  
2. Verksamheter som har stor betydelse 
för samhällets funktionalitet 

Kommunala tillagningskök, förskolor, skolor, polis, 
fjärrvärme  
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3. Verksamheter som har stor betydelse 
för miljön 

Renhållning och avfallshantering 

4. Verksamheter som representerar 
stora ekonomiska värden 

Industrier och djurbesättningar 

5. Verksamheter som har stor betydelse 
för sociala och kulturella värden 

Idrottsföreningar, ungdomsföreningar och 
församlingar 

6. Övriga verksamheter Restauranger, frisörer, verkstäder, butiker, gym 
m.m. 

 

Nödvattenmängder 
Vid en nödvattensituation minskar tillgången på rent dricksvatten avsevärt för att på kort sikt i 
första hand användas till dryck och matlagning. Beräknat nödvattenbehov beräknas då till 3–5 
liter per person och dygn, ca 2,5% av totala normalförbrukningen för ett normalhushåll som 
motsvarar ca 140 liter per person och dygn. Livsmedelverket listar en del rekommendationer av 
nödvattenmängder och avstånd till nödvattentankar som kan ses nedan i tabell 2 
(Livsmedelverket, 2008). 

Tabell 2. Livsmedelverkets rekommendationer 

Dimensionerande förutsättningar för nödvattenplanering 
 
Inom några timmar med nödvattenförsörjning ska hushållen förses med 3–5 liter dricksvatten 
per person och dygn. När det gäller socialtjänsten gäller 15 liter per boende och dygn.  
 
 
Inom högst tre dygn med nödvattenförsörjning ska hushållen förses med 10–15 liter dricksvatten 
per person och dygn. 
 
 
Det rekommenderas att invånaren i tätbebyggt område ska ha max 500 meter till närmaste 
utskänkningsplats. ”500-metersregeln” är en uppskattning av cirka hur långt en person ska 
behöva gå för att hämta sitt nödvatten med sitt eget kärl. 
 
 
Nödvattentankarna ska placeras väl synliga på strategiska placeringar så som torg eller vid en 
mataffär. Dessutom ska platsen vara tillräckligt stor för att effektivt fungera vid transport, 
påfyllning av tank samt påfyllning av abonnenter. Placering av tank prioriteras oftast före ”500-
metersregeln”. 
 
 
Kunder känsliga för störningar i dricksvattenproduktionen prioriteras vid en nödvatteninsats. 
Detta innebär att känsliga kunder får egna nödvattentankar samt att nödvattentanken ska vara 
placerad så nära verksamheten som möjligt.  
 

6. Roller och ansvar vid en nödvattensituation 
Enligt de tre grundprinciperna inom svensk krishantering ska den som ansvarar för en verksamhet 
i normala förhållanden även ha det under en krissituation (ansvarsprincipen). Verksamheten ska 
fungera på liknande sätt så lång det är möjligt (likhetsprincipen) och hanteras av dem som är 
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närmast berörda och ansvariga (närhetsprincipen). Först när de lokala resurserna inte räcker till blir 
det aktuellt med statliga instanser.  

Kommunens ansvar 
Tomelilla kommun är ytterst ansvarig för den kommunala vattenförsörjningen. Det kommunägda 
bolaget Österlen VA AB har i uppdrag av kommunen ansvar för drift av kommunens VA-
anläggningar. 

Ansvarsfördelningen mellan Österlen VA och kommunen vid en nödvattensituation föreslås enligt 
nedan: 

Övergripande ansvar 

• Österlen VA ansvarar för att göra situationsbedömningen av avbrottets omfattning och längd 
samt fatta beslut om nödvattenplanen ska aktiveras. 

• Österlen VA meddelar kommunens krisorganisation vid aktivering av nödvattenplan via TIB 
(Tjänsteman i beredskap) och om stöd från kommunens krisorganisation behövs. 

• Österlen VA ansvarar för att utfärda rekommendationer vid nödvattenhanteringen i 
respektive situation, som t.ex. kokningsrekommendation. 

• Österlen VA ansvarar för att skyndsamt avhjälpa det avbrott som uppstått. 

• Tomelilla kommuns krisledningsnämnd tar över ledningsansvaret från Österlen VA för 
nödvattenförsörjning utifrån lagen om extraordinära händelser.  

• Tomelilla kommun ansvarar för att ta beslut om prioritering av dricksvatten med 
utgångspunkt att skydda liv och hälsa i första hand med stöd av nödvattenplanen. 

• Tomelilla kommun ansvarar för att besluta om var utskänkningsplatser för nödvatten ska 
finnas om Österlen VA inte bedömer att detta kan genomföras i det enskilda fallet inom egna 
organisationen. 

• Tomelilla kommun ansvarar för att vid varje specifikt tillfälle bedöma behovet av och fatta 
beslut om vilka utskänkningsplatser som behöver bemanning från FRG 
(frivillighetsorganisation) eller annan bestämd resurs. 

• Tomelilla kommun beslutar om vilka verksamheter som ska centraliseras och vid behov 
stängas.  

Ansvar för distribution av nödvatten 

• Österlen VA ansvarar för att påfyllning av nödvattentankar sker samt meddelar tappställen 
(via vattenkiosk eller brandpost med kran). Österlen VA ansvarar även för transport och 
utplacering av nödvattentankar om det kan göras utan att avhjälpande arbete med avbrottet 
belastas. 

• Tomelilla kommun ansvarar för transport och utplacering av nödvattentankar till 
förutbestämda nödvattenplatser i de fall Österlen VA bedömer att egna resurser inte räcker 
till utan att arbetet med att avhjälpa avbrottet belastas. 

• Österlen VA kan tillfälligt upprätta nödvattenförsörjning vid mindre avbrott genom att helt 
eller delvis aktivera nödvattenplanen. I dessa fall placeras nödvattentankar/tappställen där 
behov finns. Österlen VA ansvarar i dessa fall för att dokumentera var nödvattentankar 
placeras och var tappställen upprättas.  

59

mailto:kontakt@osterlenva.se


 

Österlen VA AB l Org nr: 559244-4029 l Nybogatan 2B, 273 30 Tomelilla  
0417-77 78 00 l osterlenva.se l kontakt@osterlenva.se  

• Österlen VA ansvarar för att upprätthålla kvaliteten hos dricksvattnet till leveranspunkt. 

• Tomelilla kommun ansvarar för stödverksamhet i samband med nödvattenförsörjning som 
exempelvis bevakning av nödvattentankar, plogning och sandning vid tank- och tappställen 
vintertid, och att hålla trafikordning på platserna. 

• Tomelilla kommun ansvarar för intern distribution samt ansvar för funktionshindrade, sjuka 
och de som av något skäl inte kan ta sig till ett hämtställe för nödvatten. 

Kommunikation 

• Österlen VA ansvarar för att skyndsamt informera Tomelilla/Simrishamns kommun via 
kommunens tjänsteman i beredskap (TIB) vid aktivering av nödvattenplan. 

• Österlen VA ansvarar för kommunikation till allmänheten via hemsida och sms-tjänst samt 
andra lämpliga informationskanaler. 

• Tomelilla kommun ansvarar för att ringa 112 SOS Alarm och begära VMA (Viktigt meddelande 
till allmänheten). 

• Österlen VA ansvarar för att ringa 08-78 42 100 Sveriges Radio Sändningsledning och begära 
lokalradiosändning. 

• Österlen VA ansvarar för att ringa 020-30 20 30 VAKA via SOS Alarm, förklara läget och 
beställa containrar för nödvatten om behov bedöms finnas. 

• Österlen VA ansvarar för att rapportera till kommunen om vilka platser som nödvatten 
distribueras till via nödvattentankar eller tappställen. 

• Tomelilla kommun ansvarar för att kalla in FRG eller annan bestämd resurs till beslutade 
utskänkningsplatser för nödvatten. 

• Tomelilla kommun ansvarar för att information upprättas på kommunens hemsida, samt att 
relevanta funktioner inom kommunen hålls fortlöpande informerade. Kommunen ansvarar 
även för att informera prioriterade abonnenter. 

• Tomelilla kommun ansvarar för att informera initialt och för fortlöpande rapportering om 
situationen och förändringar till Länsstyrelsen Skåne. 

 

Den enskildes och organisationers ansvar 
Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägaren skyldig att minska sin vattenförbrukning efter de 
anvisningar som huvudmannen lämnar2.  

Den enskilde ansvarar för att ha en god hemberedskap och införskaffa vattendunkar eller andra 
kärl, samt att hämta och transportera dricksvatten från nödvattenplats/tappställe för eget behov. 

Den enskilde har även ansvar att följa de anvisningar som getts för hämtning av nödvatten för att 
undvika kontaminering av nödvattnet och konflikter. Dessutom inbegriper ansvaret hos den 
enskilde att även ha vattendunkar hemma för att underlätta hämtningen vid ett möjligt 
vattenavbrott.  

 
2 https://osterlenva.se/storage/app/media/abva_del_1-3.pdf 
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Fastighetsägare och verksamhetsutövare som har behov av kontinuerlig vattentillförsel ansvarar 
själva för att tillse att de kan hantera störningar i dricksvattenförsörjningen alternativt möjliggöra 
att stänga verksamheten till dess att vattenförsörjningen är återställd. 

Fastighetsägare bör ha rutiner för att kunna sköta avloppet i fastigheten när vatten inte finns i 
ledningssystemet, såsom annat vatten (t.ex. sjövatten, regnvatten) i hinkar/dunkar eller 
engångstoaletter.  

Lantbrukare med stora djurbesättningar bör vid en eventuell påkoppling till det kommunala 
vattenledningsnätet behålla sin enskilda vattentäkt så denna kan användas som reserv vid ett 
eventuellt vattenavbrott, så djuren inte ska bli utan vatten.  

Verksamheter som har behov av tryckhållning i egna fastighetsinterna system ansvarar själva för 
eventuell förberedelse för detta. 

Slutligen har verksamhetsutövare och fastighetsägare ansvar för att skapa alternativ lösning för 
hygien och sanitet. Abonnenterna kan uppmanas att själva hämta vatten från områden som inte är 
drabbade eller från vattendrag, hav eller regnvatten. 

7. Kommunikationsplan 
Information ska finnas förberedd för att kunna publiceras efter beslut av VA-huvudmannen på 
www.tomelilla.se samt www.osterlenva.se och innehålla följande: 

• Platser för utplacering av nödvattentankar och hämtstationerna. Denna information publiceras 
vartefter hämtstationerna är etablerade. 

• Prioriteringsordning av utplaceringen vid en vattenbrist. 
• Tips vid vattenavbrott till allmänheten samt företag före, under och efter. 
• Hur mycket vatten får man hämta per dag och vad det får användas till? 
• Vem kontaktar man vid frågor 
• Frågor och svar/ FAQ (Frequently asked questions). 
• Råd och information kring hygienvatten. 
• Råd gällande industri, djurhållning och andra känsliga abonnenter. 

8. Samverkan  
Vid en allvarlig störning i dricksvattenleveransen överstiger behovet Österlen VA’s egna förmåga 
att tillhandahålla nödvatten på ett tillfredsställande sätt. Samverkan med kommunen och övriga 
aktörer är nödvändigt för att så effektivt som möjligt få bukt med en nödsituation och minska 
konsekvenserna av en störning.  

Samverkan krishantering i Skåne  
Om en krissituation skulle uppstå, beroende på storlek, ingås samarbete med Länsstyrelsen, 
grannkommuner, räddningstjänst, polis, regionen och SOS Alarm. Andra viktiga parter för 
samarbete kan vara Livsmedelverket, Sydvatten, Smittskyddsinstitutet, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten, Svenskt Vatten, LRF, näringslivet, experter samt 
försäkringsbolag. Vilka aktörer som det ingås samarbete med i en krissituation är helt och hållet 
beroende på krissituationens amplitud och bestäms av kommunens krisledning.  

Samverkan krishantering med grannkommunerna 
Samverkan ihop med grannkommunerna bör utformas och implementeras så en krissituation kan 
hanteras på bästa möjliga vis.  
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För att underlätta samverkan gällande nödvattenmaterial och resurser bör avtal skrivas för att 
minska risken för frågor vid en nödsituation.  

VAKA 
Den nationella vattenkatastrofgruppen, VAKA, kan nås via SOS-alarm dygnet runt. VAKA ger stöd 
vid problem av dricksvattenförsörjning via telefon eller på plats i första hand till 
dricksvattenproducenter och kommuner i kriser som rör dricksvattenområdet, men även till 
länsstyrelser och centrala myndigheter.  Ansvaret för VAKA-gruppen ligger på livsmedelsverket och 
består av personer från bland annat dricksvattenproduktion, laboratorieverksamhet, miljöskydd 
och räddningstjänst. Gruppen är fördelad över hela landet och har en stor erfarenhet av händelser 
såsom olyckor med farligt gods, förorenade ledningsnät, föroreningar i vattentäkter, stora läckor, 
vattenbrist, ras och skred, översvämningar, höga flöden, strömavbrott samt andra 
händelser/olyckor som påverkat vattenförsörjningen. Förutom detta har VAKA bred kunskap av 
hantering av information samt media. I samband med problem i kommunens 
dricksvattenförsörjning är det VAKA:s uppgift att vara ett stöd för kommunen av analys av läget 
samt det fortsatta arbetet och de åtgärder som behövs. Däremot är det kommunen som är 
krisledare och beslutsfattare, VAKA:s roll är som en stöttepelare vid en händelse av problem vid 
vattenförsörjning.  För att kunna kontakta VAKA ska man vara behörig exempelvis i form av VA-
huvudman, räddningschef eller fått delegation av en behörig person, dessutom är VAKA:s hjälp 
kostnadsfri (Livsmedelverket, 2017). 

9. Utbildning, övning och test 
För att hantera en krissituation exempelvis en nödvattensituation så optimalt som möjligt krävs 
utbildning och övning. Övning och utbildning inom krishantering där både kommunen och Österlen 
VA ingår bör därför utföras regelbundet.  

Övningar bör både innefatta problemlösning vid ett särskilt scenario samt beräkning av tidsåtgång 
för att avhjälpa avbrottet i dricksvattenförsörjningen. För detta behövs även praktisk utbildning i 
montering, påfyllning och frakt av nödvattentankar för både VA-personal och personal från 
kommunens förvaltningar som kan avsättas för detta vid en allvarlig situation.  

Övningen bör innefatta följande moment: 

1. Orsaksutredning och problemlösning 
2. Planering av arbetsgången 
3. Extern och intern kommunikation 
4. Hämtning av nödvattentankar 
5. Påfyllning och utkörning av nödvattentankar 
6. Övervakning av nödvattentankar 
7. Provtagning och analys av nödvattnet. 

 

 
 

 

 

62

mailto:kontakt@osterlenva.se


 

 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 9 Dnr KS 2022/183 

Framtida hantering av kommunens 
fibernät 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar uppdra till förvaltningen att gå vidare med försäljning 
av fibernät, och påbörjar försäljning av fibernät med hjälp av konsult. 

Kommunfullmäktige beslutar att köpeskillingen ska godkännas politiskt innan accept. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 21 januari 2022 (Sbn § 3/2022) att 
förvaltningen skulle se över möjligheterna till försäljning av kommunens fibernät, 
samt redovisa för- och nackdelar med att äga respektive sälja fibernäten. 

En rapport togs fram ”Översyn av möjligheter till försäljning av Tomelilla kommuns 
fibernät”, skriven av Per Bengtsson, extern konsult. Även ett juridiskt utlåtande 
gällande stödregler har gjorts av Amir Daneshpip, Reuterman Advokatbyrå, vilket 
bifogats till rapporten. 

Innan förvaltningen gick vidare i en eventuell försäljningsprocess har ledande 
politiker lyft frågan vad fibernätet i Tomelilla kommun kan vara värt. Det finns 
marknadsaktörer som är intresserade av att köpa Tomelilla kommuns fibernät men 
det är svårt att se om eventuella inkomna anbud, vid en försäljning, är rimliga eller ej. 

Den 3 november 2022 beslutar Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Sander 
Dijkstra (M) med stöd av kommunallagen 6 kap § 39 att uppdra till förvaltningen att 
ge konsult i uppdrag att göra en värdering av Tomelilla kommuns fibernät i enlighet 
med ärendebeskrivningen. 

En värdering är nu utförd av Network Avisor AB, se bifogad rapport 
”Värderingsutlåtande Tomelilla landsbygdsfiber 2022-11-28”.  

I den framgår en sammanfattande värdering: ”Nätets värde för en köpare beror på 
många faktorer, utöver det som redovisas i denna rapport och vilket avkastningskrav 
en köpare har. T ex vilka intäkter köparen får om man integrerar nätet och byter till 
sin nuvarande KO, och vilka kostnader man har för drift av nätet, som kan skilja sig 
från nuvarande ägare. Vidare påverkas också värdet av möjligheten till tillkommande 
anslutningar av kunder, men också av kostnader för att dokumentera upp nätet i 
önskat dokumentationssystem. En potentiell köpare kan också se andra värden i 
nätet som är svåra att bedöma för en utomstående, till exempel rent strategiska  
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§ 9 forts. 

sådana, som kan påverka en eventuell budgivning. En bedömning som baseras på 
Tomelilla Kommuns KO-avtal fram till det löper ut och en uppräkning av 
månadsintäkterna därefter, samt en genomsnittlig driftskostnad för nätet på ca 200 
KSEK/år, skulle ge en rimlig köpeskilling på 15,5–19,5 MSEK beroende på 
avkastningskrav.” 

En fördel med att avyttra fibernäten är att frigöra personal och andra resurser till 
annan kommunal verksamhet. Den kommunala kostnaden för driften av fibernäten, 
inklusive personalkostnader är på över en miljon kronor per år.  

Oavsett om kommunen äger fibernät eller ej kommer det krävas samverkan med 
övriga fibernätägare i kommunen för att i framtiden kunna leverera välfärdstjänster 
till medborgarna. Sedan lång tid samverkar kommunen även med grannkommunerna 
Ystad, Simrishamn och Kristianstad i syfte att på olika sätt gynna 
bredbandsutbyggnaden i respektive kommun. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaderna och intäkterna för att driva och äga nätet upphör efter en försäljning, i 
nuläget innebär det en besparing.  Den externa värderingen av fibernätet är högre än 
aktuellt bokfört värde vilket indikerar på att det kan uppstå en realisationsvinst vid en 
avyttring. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Uppföljning 
Förvaltningen återkommer till nämnden med besked om försäljning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar uppdra till förvaltningen att gå vidare med försäljning 
av fibernät, och påbörjar försäljning av fibernät med hjälp av konsult. 

Kommunfullmäktige beslutar att köpeskillingen ska godkännas politiskt innan accept. 
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§ 9 forts. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 13/2023, handlingsid: Ks 2023.183. 

Värderingsutlåtande - Tomelillas fibernät, handlingsid: Ks 2022.3623. 

Tidigare behandling 
Samhällsbyggnadsnämnden diskuterade ärendet under dialog den 26 
november 2021 
Monika Jingmond återkommer till nämnden med förslag på hur man ska gå vidare. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 21 januari 2022 (Sbn § 3/2022) att 
förvaltningen ska se över möjligheterna till försäljning av kommunens fibernät, samt 
lista för- och nackdelar med att äga respektive sälja fibernäten, samt redovisa detta 
vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 10 juni 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 11 januari 2023 (Ksau § 
13/2023) föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige följande: 

Kommunfullmäktige beslutar uppdra till förvaltningen att gå vidare med försäljning 
av fibernät, och påbörjar försäljning av fibernät med hjälp av konsult. 

Kommunfullmäktige beslutar att köpeskillingen ska godkännas politiskt innan accept. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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1. Bakgrund 
 
I samband med en dialog internt på Tomelilla Kommun har ett behov av externt stöd uppkommit, 
och Network Advisor AB har fått i uppdrag att utföra detta. Stödet syftar till att ta fram ett underlag 
inför en eventuell försäljning av Tomelilla Kommuns fibernät. Uppdragets tänkta omfattning var: 
 

 Genomgång av nätägarens dokumentation och formen för densamma. 
 

 Genomgång av dokumentationens överensstämmande med verkligheten. Genomgången 
kommer att göras enligt stickprovsmodell. 
 

 Genomgång och bedömning av nätägarens befintliga anläggningars beskaffenhet.  
 

 Genomgång av nätägarens räkenskaper och juridiska åtaganden gentemot slutkunder, 
partners och andra intressenter. 
 

 Bedömning av värde i samband med en eventuell försäljning med utgångspunkt i 
genomgången ovan och en kontroll av marknadsläget. 
 

  
Uppdraget har genomförts parallellt med enstaka avstämningsmöten med parterna för att 
säkerställa såväl kvalitet som förankring för arbetet. 
 
 

2. Utförande 
 
Underlag har efterfrågats från Tomelilla Kommun inom fyra områden: 
 

 Ekonomi 
 Kunder och intäkter 
 Leverantörer och avtal 
 Nät 

 
Detta har sedan kompletterats med Teamsmöten med Tomelilla Kommun, samt besiktning på plats. 
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3. Ekonomi 
 
Årsredovisningen för 2019, 2020 och 2021 har använts som underlag. 
 
Avskrivningstiden är satt till 30 år, och det bokförda värdet uppgår till 14,6 MSEK november 2022. 
 
Det finns enligt uppgift ett mindre antal beställda kundanslutningar som ej än har blivit levererade. 
Dessa förutsätts levereras av Tomelilla Kommun innan en eventuell försäljning. 
 
Byggnationen av fibernätet har till stora delar finansierats av bidragspengar, vilket gör att det vid en 
försäljning måste tas hänsyn till att en eventuell ny ägare fortsatt behöver uppfylla kraven för 
bidragsutbetalningen, som gäller i 5 år efter det att slututbetalningen av bidragen har skett. 
I södra delen av området har denna tid redan löpt ut så detta gäller främst norra delen av området. 
 

4. Kunder och intäkter 
 
Ingen budget eller prognos finns för att bedöma intäkter framåt, utan en befintlig kundlista har 
erhållits, och satts i relation till intäkter per kund.  
Tomelilla Kommun har avtal med Zitius som KO, vilket löper fram till och med 2025-07-05, med 
möjlighet till förlängning med ytterligare 2 år. 
 
Enligt underlag finns totalt 652 anslutna kunder. 
 
För att göra en prognos på framtida intäkter har Tomelilla Kommuns befintliga avtal med sin KO 
använts, vilket i dagsläget är 70 kr per ansluten kund och månad. Utav de totalt 652 anslutna 
kunderna är i dagsläget ca 97 kunder omkopplade till Teleservice som tjänsteleverantör vilket ger 
Tomelilla Kommun en intäkt på 156 kr per kund och månad . 
Sammanräknat ger detta en månadsintäkt på 54,3 KSEK. 
 
Efter utgånget avtal med nuvarande KO och upphandling av ny sådan beräknas månadsintäkten per 
kund och månad ligga i spannet 200-250 kr. Detta baserat på rådande marknadsläge. 
 
Enligt underlag finns ytterligare 324 fastigheter inom området med möjlighet till efteranslutning, så 
kallade HP-adresser (HP = Homes Passed). Dessa är enligt dokumentationen (även i viss mån styrkt av 
stickprovskontroller i fält), väl förberedda med fiber i stamnätet, samt i de allra flesta fall förberedda 
med tomrör vid närmaste punkt där man har passerat med schakt 
 
Vi bedömer att en ny ägare av nätet bör ha en organisation med bättre möjligheter att hantera och 
koppla upp efteranslutningar. Till skillnad från Tomelilla Kommun, som vid behov anslutit en kund i 
taget, bör en ny ägare ha en bättre strategi med till exempel försäljningskampanjer, och på så vis 
kunna samla flera kundinstallationer vid ett och samma tillfälle, och därmed få ner 
engångskostnaderna för installationerna. 
 
Givet ovan, och att man under en tioårs-period uppskattningsvis når en kundpenetration om ca 99 
procent, så ökar månadsintäkterna till ca 145-178KSEK i genomsnitt. 
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5. Leverantörer och avtal 
 
Tomelilla Kommun använder AKEA som entreprenör för underhåll (som också har byggt nätet). Inget 
underhållsavtal finns dock tecknat, utan arbete utförs vid behov på löpande räkning. 
 
 
Det finns 3 noder: 

 1 st  teknikskåp utomhus I Bertilstorp där upplåtelseavtal med markägaren behöver 
överlåtas till en eventuell ny ägare. Tomelilla Kommun betalar i dagsläget 5 500 kr/år. 

 1 st inplacering i en kommunalt ägd fastighet i Brösarp, där en eventuell ny ägare sannolikt 
kan sitta kvar. Tomelilla Kommun betalar i dagsläget 6310 kr (exkl. moms)/år 

 1 st nod finns inplacerad i Kommunhuset i Tomelilla, där en ny ägare bör överväga att flytta 
ut. 

 
 
 

6. Nät 
 
Baserat på underlaget som inkommit ifrån Tomelilla Kommun, består nätet uppskattningsvis av: 
 

 652 st anslutna kunder, varav 193 st i den södra delen och 459 st i den norra delen av 
området 

 324 potentiella tillkommande kundanslutningar, varav 80 st i den södra delen och 244 st i 
den norra delen av området 

 Ca 203 000 meter schakt, varav 61 000 meter i den södra delen och 142 000 meter i den 
norra delen av området. 

 Ca 10 Skåp, varav 2 st i den södra delen och 8 st i den norra delen av området. 
 Ca 102 brunnar, varav 33 st i den södra delen och 69 st i den norra delen av området. Med 

undantag för nodbrunnarna är de allra flesta av nedgrävd/täckt variant. 
 3 noder, varav 1 st i den södra delen och 2 st i den norra delen av området. 
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Norra delen: 

 
 
 
Södra delen: 
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7. Sammanfattning och värdering 
 
Nätets värde för en köpare beror på många faktorer, utöver det som redovisas i denna rapport och 
vilket avkastningskrav en köpare har. T ex vilka intäkter köparen får om man integrerar nätet och 
byter till sin nuvarande KO, och vilka kostnader man har för drift av nätet, som kan skilja sig från 
nuvarande ägare. Vidare påverkas också värdet av möjligheten till tillkommande anslutningar av 
kunder, men också av kostnader för att dokumentera upp nätet i önskat dokumentationssystem. 
 
En potentiell köpare kan också se andra värden i nätet som är svåra att bedöma för en utomstående, 
till exempel rent strategiska sådana, som kan påverka en eventuell budgivning. 
 
 
En bedömning som baseras på Tomelilla Kommuns KO-avtal fram till det löper ut och en uppräkning 
av månadsintäkterna därefter, samt en genomsnittlig driftskostnad för nätet på ca 200KSEK/år, skulle 
ge en rimlig köpeskilling på 15,5–19,5 MSEK beroende på avkastningskrav.  
 
Från detta bör man dra av följande kostnader: 

 Arbete med att dokumentera upp nätet i DpCom eller annat dokumentationssystem, 
beräknas kosta ca 250 KSEK. 

 Byte av CPE hos kunder beräknas kosta ca 325 KSEK. 
 Utbyggnad/utbyte av underdimensionerad nod i Bertilstorp beräknas kosta ca 200 KSEK 

 
 
Det motsvarar en köpeskilling per befintlig ansluten kund på 22,6–28,7 KSEK.  
 
 

8. Bilageförteckning 
 

 Bilaga_Nät_Tomelilla_2022-11-28 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 10 Dnr KS 2022/167 

Justering av gränsdragning för 
naturreservat - Skogsbacken och 
Kronoskogen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 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. 
 
Barnperspektivet 
Inga i dagsläget kända konsekvenser. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar anta ny gränsdragning för naturreservaten 
Kronoskogen och Skogsbacken med Väladalen i enlighet med förvaltningens 
yttrande i ärendebeskrivningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 196/2022, handlingsid: Ks 2022.3484. 

Angående begäran om registeråtgärd i naturvårdsregistret - Länsstyrelsen Skåne, 
handlingsid: Ks 2022.3312. 

Tidigare behandling 
Sbn § 92/2022: 

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

 

Ksau § 196/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar anta ny gränsdragning för naturreservaten 
Kronoskogen och Skogsbacken med Väladalen i enlighet med förvaltningens 
yttrande i ärendebeskrivningen. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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   MEDDELANDE 1(3) 

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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   MEDDELANDE 2(3) 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 

N 

76



 

   MEDDELANDE 3(3) 

2022-02-08 511-3565-2022 
  

  . 

 

 

 

BILAGA 2, Kronoskogen 
 

 
Kommunens beslutskarta 
 

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

N 

N 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 16 Dnr KS 2022/141 

Svar på motion angående en samägd 
solcellspark 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens förslag på 
yttrande. 

Reservation  
Den sverigedemokratiska partigruppen (Per Gustafsson, Per-Olof Örnsved, Thony 
Blomgren och Anna Sandegren) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Deltar inte i beslutet  
Den socialdemokratiska partigruppen (Roger Persson, Anders Throbäck och Ida 
Bornlykke) deltar inte i beslutet. 

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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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 16 forts. 

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.” 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 16 forts. 

 

Förvaltningen genom verksamhetsutvecklare Madeleine Wahlund, 
bygglovschef Åsa Jonasson och kanslichef Johan Linander lämnar följande 
yttrande:  
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 
avenergi. 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.  
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Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 16 forts. 

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. 

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.  

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 197/2022, handlingsid: Ks 2022.3485. 

Tidigare behandling 
Ksau § 197/2022: 

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

Förslag till beslut under sammanträdet 
Per-Martin Svensson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige att besvara motionen med förvaltningens förslag på yttrande. 

Per Gustafsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige 
att avslå motionen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 16 forts. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Per-
Martin Svenssons (M) förslag. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 17 Dnr KS 2022/95 

Svar på motion - BID-process för ökad 
attraktivitet och trivsel i centrum 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med att Tomelilla kommun 
fortsätter och intensifierar sitt arbete med centrum- och stadsutveckling, om möjligt 
också med externa medel med inspiration av BID och en BID-liknande process. 

Reservationer 
Den socialdemokratiska partigruppen (Roger Persson, Anders Throbäck och Ida 
Bornlykke) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning 
Sara Anheden (S) har lämnat in motion angående BID-process för ökad 
attraktivitet och trivsel i centrum med följande lydelse:  
”Den upplevda tryggheten i centrala Tomelilla har under många år varit låg i polisens 
trygghetsundersökningar. Ombyggnationen av Torget ska förhoppningsvis göra 
centrum mer attraktivt och få fler invånare att röra sig i området på och omkring 
Torget.  
 
Ett sätt att arbeta för stadsutveckling är genom BID-process. BID innebär att olika 
parter samverkar inom ett geografiskt avgränsat område. Ursprungligen står 
konceptet för Business Improvement District och kommer från Kanada och USA, 
men det finns även i Europa. I en del länder bygger det på en lagstiftning som tvingar 
fastighetsägare att delta med både pengar och resurser. Närmast oss används 
konceptet i Malmö. De två stadsområden, Sofielund och Möllevången har under ett 
antal år arbetat utifrån processen. Här har utgångspunkt varit att arbeta för att öka 
trivsel, trygghet och sammanhållning. Något krav på pengar från fastighetsägare har 
dock aldrig funnits.  
 
Tomelilla kommun har alla förutsättningar att tillsammans med fastighetsägare, 
näringsidkare och invånare arbeta för att öka trivseln och skapa ett attraktivare 
centrum.  
 
Vi yrkar därför:  
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§ 17 forts. 
 
”att Tomelilla kommun startar en BID-process i syfte att öka attraktiviteten och 
trivseln i centrum” 
 

Förvaltningen avger genom näringslivschef Henrik Lundblad följande 
yttrande:  
Förvaltningen delar Sara Anheden uppfattning att Tomelilla kommun har alla 
förutsättningar att tillsammans med fastighetsägare, näringsidkare och invånare 
arbeta för att öka trivseln och skapa ett attraktivare centrum. Förvaltningen har tagit 
initiativ till dialog och träffar med fastighetsägare, näringsidkare och invånare för att 
arbeta med detta. Stadsutveckling kräver dock inte sällan ett metodiskt, systematiskt 
och långsiktigt arbete där BID kan vara en bra metod. Oavsett metod kräver det en 
prioritering av tid och inte sällan medel.  
 
Tillväxt och Utvecklingsenheten har gjort studiebesök på BID Malmö och 
föreningen Svenska Stadskärnor som båda på olika sätt arbetar med centrum och 
stadsutvecklingsprojekt. Majoriteten av dessa projekt har initialt finansierats med 
hjälp av externa projektmedel i samverkan med kommunen och till mindre del 
fastighetsägarna. Extern finansiering har ofta kommit från Boverket alternativt olika 
EU fonder som ESF eller Leader. 
 
Den årliga trygghetsmätningen visar fortsatt på en betydande upplevd otrygghet i 
Tomelilla tätort, varför vi delar Sara Anhedens analys om att vi behöver göra mer, 
tillsammans. Förvaltningen har ansökt om medel från Leader för att arbeta mer 
fokuserat med Tomelilla centrum. Oaktat det anser vi att vi i linje med förslaget att vi 
bör arbeta mer systematiskt med centrumutvecklingen med inspiration av BID och 
en BID-process.  

Ekonomiska konsekvenser 
Ett systematiskt och strukturerat centrumutvecklingsarbete kräver inte sällan tid och 
medel. På sikt torde ett tryggt och attraktivt centrum ha positiva ekonomiska 
effekter.   

Barnperspektivet 
Ett tryggt och attraktivt centrum torde ha positiva effekter på barnen och deras 
livskvalitet. 
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§ 17 forts. 

Miljöperspektivet 
Beroende på metodval och inriktning kan centrumutvecklingsarbete ha positiva 
miljöeffekter. 

Uppföljning 
Följs upp löpande, en gång per kvartal. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med att Tomelilla kommun 
fortsätter och intensifierar sitt arbete med centrum- och stadsutveckling, om möjligt 
också med externa medel med inspiration av BID och en BID-liknande process. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 212/2022, handlingsid: Ks 2022.3647. 

Tidigare behandling 
Kf § 76/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Ksau § 212/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med att Tomelilla kommun 
fortsätter och intensifierar sitt arbete med centrum- och stadsutveckling, om möjligt 
också med externa medel med inspiration av BID och en BID-liknande process. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Roger Persson (S) yrkar bifall till motionen. 

Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Per-
Martin Svenssons (M) förslag. 
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§ 17 forts. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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Ks § 18 Dnr KS 2022/129 

Svar på motion angående arbetsskor 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om arbetsskor. 

Reservationer 
Den socialdemokratiska partigruppen (Roger Persson, Anders Throbäck och Ida 
Bornlykke) reserverar sig mot beslutet enligt bilaga, handlingsid: Ks 2023.289. 

Claes Melin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ida Bornlykkes (S) 
yrkande. 

Ärendebeskrivning 
Sara Anheden (S) har lämnat in motion angående fria arbetsskor för 
kommunens vård och omsorgspersonal med följande lydelse: 
Fria arbetsskor till personal inom vård och omsorg Personal inom de flesta områden 
inom vård och omsorg har, liksom sina kollegor inom de tekniska förvaltningarna 
och kommunala bolagen, tillgång till arbetskläder. Däremot görs det skillnad mellan 
yrkesgrupperna när det gäller arbetsskor. Vård och omsorgspersonal, som är 
kvinnodominerade yrkesgrupper, måste själva bekosta de skor som används under 
arbetspasset i motsats till de mansdominerade yrkesgrupperna inom de tekniska 
områdena. Detta trots att vård och omsorgspersonal går och står större delen av sina 
arbetspass på stumma golv, och många av dem även utomhus i olika väder. Slitaget 
är stort utan att personalen kan råda över det, då det är arbetsgivaren som styr vad, 
hur och när de ska utföra sina arbetsuppgifter.  

Fotriktiga skor som avlastar vid stumma golv och minimerar risken för arbetsskador 
exempelvis på halt underlag (både inne och ute) utgör en stor kostnad för en redan 
lågavlönad personalgrupp. Konsekvensen blir att personalen ofta går i plastsandaler 
eller mindre fotriktiga (och mindre säkra), men billiga, gympaskor. Det resulterar i 
knä-, rygg- och höftproblem samt arbetsskador vid halk- och fallolyckor. Att skorna 
dessutom ofta tas med hem, då de är ens egna, medför risk för smittspridning ut i 
samhället.  

Anställda inom vård och omsorg behöver, liksom de inom de tekniska 
förvaltningarna, arbetsskor ur arbetsmiljöperspektiv men också för att jämställda 
förhållanden ska eftersträvas mellan kvinnor och män i arbetslivet. Här behöver  
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§ 18 forts. 

Tomelilla kommun gå före och visa att vi är en attraktiv arbetsgivare som arbetar 
förebyggande och värdesätter alla medarbetare lika. 

Kostnaden för att införa fria arbetsskor till personalen inom vård och omsorg ska 
vägas mot de sjukskrivningskostnader som undviks. Med andra ord blir kostnaden 
relativt låg och vinsterna i arbetsmiljö och attraktivitet som arbetsgivare höga.  

Därför yrkar jag:  

 

att Tomelilla kommun inför fria arbetsskor för personal inom kommunens 
vård och omsorg. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 oktober 2022 (Ksau § 166/2022) 
remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till vård och 
omsorgsnämnden för yttrande. 

Förvaltningen, genom socialchef Camilla Andersson, föreslår att vård och 
omsorgsnämnden yttrar sig enligt följande: 
Inom vård och omsorgsverksamheten arbetar huvuddelen av medarbetarna brukarnära 
eller patientnära och använder arbetskläder som arbetsgivaren tillhandahåller. Ett 
införande av fria arbetsskor skulle innebära att 300 personer behöver utrustas med skor. 
För att vara heltäckande bedöms varje person behöva tre par skor, ett par för 
inomhusbruk, ett par sommarskor respektive ett par vinterskor för utomhusbruk. Förutom 
uppstart, komplettering och utbyte behöver höjd tas för personalomsättning, att skor slits 
snabbare än förväntat och att specialanpassningar behöver göras utifrån särskilda behov 
till vissa medarbetare. Till det kommer kostnader för hantering, administration, 
beställning och förvaring. På vissa arbetsplatser saknas förvaringsmöjligheter helt eller 
delvis vilket också behöver hanteras i verksamheten.  
 
Frågan om arbetsskor hanteras olika bland landets kommuner, till exempel får 
skolvaktmästare arbetsskor i hälften av Sveriges kommuner medan medarbetare inom 
vård och omsorg får arbetsskor i tio procent av kommunerna (Socialstyrelsen 2021; 
Dagens medicin 2021). I verksamheter med traditionellt mansdominerade yrken är det 
mer vanligt med arbetsskor än i verksamheter med traditionellt kvinnodominerade yrken. 
 
Socialstyrelsen har inga krav på arbetsskor i Basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 
2015:10). Det finns ingenting om arbetsskor i arbete inom vård- eller omsorg i 
Arbetsmiljöverkets lista över vilka föreskrifter och allmänna råd som innehåller särskilda 
regler om personlig skyddsutrustning.  
 
Arbetsmiljöverkets föreskrift om användning av personlig skyddsutrustning (AFS 
2001:3) innehåller beskrivning av skyddsskor som syftar till att skydda fötterna mot 
skador som vid till exempel byggnadsarbete. Personlig skyddsutrustning avsedd att bäras  
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§ 18 forts. 
 
eller hållas av en person till skydd mot en eller flera risker som skulle kunna hota dennes 
säkerhet eller hälsa.  
 
Arbetsgivaren ska enligt föreskriften också se till att den personliga skyddsutrustningen 
underhålls, kontrolleras, repareras och förvaras så att dess skyddseffekt och hygieniska 
standard bibehålls. Utrustning som skadats eller av annan anledning kan antas ha 
otillräcklig skyddseffekt får inte användas. 
 
Enligt Skatteverket är kostnader för kläder och skor normalt privata levnadskostnader, 
även om de bara används på arbetstid. Det finns ingen avdragsrätt för anställdas egna 
inköp av arbetskläder. 
För att arbetskläder ska kunna vara en skattefri förmån ska de vara obligatoriska att bära i 
tjänsten och arbetsgivaren ska kontrollera att de inte används privat. Plaggen ska vara 
tydligt märkta med arbetsgivarens namn eller logotyp så att de inte ser ut som vanliga 
kläder.  

Erbjudande om att få bra ergonomiska arbetsskor bekostade av arbetsgivaren kan bidra 
till att kommunen ses som en attraktiv arbetsgivare som värnar om sin personal. Det kan 
även förebygga eventuella förslitningsskador och felbelastning vilket i sin tur kan bidra 
till en bättre arbetsmiljö och minskat behov av rehabilitering med mera.  
 
Dock finns flera praktiska frågor som behöver hanteras i samband med ett eventuellt 
inköp av arbetsskor, så som hur inköpet ska gå till samt hur skorna ska förvaras på 
arbetsplatsen. Om kommunen ska bekosta arbetsskor behöver behovet av 
förvaringsmöjligheter utredas och ordnas. Kommunens arbete med heltid som norm 
påverkar också hanteringen då personal rör sig emellan enheter och skor behöver 
förflyttas mellan arbetsplatser. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ett införande av fria arbetsskor inom vård och omsorg beräknas kosta minst 1 miljon 
kronor i införande och en med årlig kostnad om minst 500 000 kronor. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
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§ 18 forts. 

Uppföljning 
Någon särskild uppföljning av vård och omsorgsnämndens yttrande planeras inte. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar avstyrka motionen om arbetsskor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 14/2023, handlingsid: Ks 2023.184. 

Tidigare behandling 
Kf § 90/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Ksau § 166/2022: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för 
beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden för yttrande. 

Von § 83/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka motionen om arbetsskor. 

Ksau § 14/2023: 

Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka motionen om arbetsskor. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ida Bornlykke (S) yrkar att motionen ska anses besvarad och lämnas till 
budgetberedningen. 

Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Per-
Martin Svenssons (M) förslag. 
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_________ 

Beslutet skickas till: 

 Kommunfullmäktige 
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Reservation ärende 19 – Svar på motion om arbetsskor Socialdemokraterna reserverar sig mot 
beslutet att avslå motionen om arbetsskor till personal inom vård och omsorg. Trots ekonomiska 
kärva tider menar vi att det är viktigt för personalen inom vård och omsorg med fotriktiga och 
ordentliga arbetsskor. Under kommunens omvärldsanalys påtalar verksamheten behovet av bra 
arbetsmiljö så att personalen ska kunna arbeta till 69 års ålder. Det blir då kontraproduktivt att 
föreslå avslag på denna motion.  

Genom alla år har det varit en självklarhet att personal inom samhällsbyggnads verksamheter ska ha 
arbetsskor som bekostas av arbetsgivaren. Det borde förstås redan varit en självklarhet inom vård 
och omsorg också. Om de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna nu avslår den här motionen 
ställer vi oss frågan om det, ur besparingsperspektiv, kommer förslag om indragna arbetsskor på 
samhällsbyggnad under 2023? Svaret är självfallet nej!  

Det vore rimligt att besvara motionen med att skicka den till budgetberedningen för att där utreda 
möjligheten till finansiering av arbetsskor inom vård och omsorg inför budget 2024. Avslagsbeslutet 
är ett tydligt tecken på att de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna inte tänker arbeta för 
jämställdheten inom kommunens verksamheter.  

 

Ida Bornlykke 

Socialdemokraterna 
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Hej 
 
Jag skulle vilja lämna alla mina uppdrag som politiker i Tomelilla kommun.  
 
 
Mvh Sejdi Karaliti  
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Från: Mats Ohlsson  
Datum: 2023-01-19 kl. 08.49 
Hej, 
Jag har tidigare varit med i Liberalerna och velat hjälpa till i deras arbete. Emellertid har jag nu 
inte längre möjlighet att delta i det arbetet och jag tyckte också att det var synd att Nyamko 
Sabuni slutade som partiledare då jag menar att hon hade en god inriktning för partiet, så jag står 
inte längre till förfogande. 
Tacksam om ni vill bekräfta att ni registrerat detta. 
Jag har skrivit till Valprövningsnämnden och bett dem annulera deras beslut. 
 
 
 
 
 

Med vänlig hälsning 
Mats Ohlsson  
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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 2022/62 
 
Datum 3 januari 2023 

 

Val av borgerlig begravningsförrättare 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utse Lena Bottner (S) till borgerlig 
begravningsförrättare för tiden 2023-2026. 

Ärendebeskrivning 
Under föregående mandatperiod, 2019-2022, har Tomelilla kommun haft två utsedda 
borgerliga begravningsförrättare: Lena Bottner (S) och Anders Nordmark (C). 
Anders Nordmark har meddelat att han inte har förrättat någon borgerlig begravning 
och därför inte vill vara fortsatt utsedd begravningsförrättare.  

Lena Bottner har meddelat att hon vill fortsätta vara utsedd borgerlig 
begravningsförrättare.  

Det finns ingen skyldighet för kommuner att ha någon utsedd borgerlig 
begravningsförrättare, men det är en hjälp som många kommuner har. Tomelilla 
kommun har också beslutat att utsedd borgerlig begravningsförrättare har rätt till 
samma ersättning som för politiska sammanträden med mera. 

Ekonomiska konsekvenser 
En minskning från två till en utsedd borgerlig begravningsförrättare betyder 
ingenting ur ett ekonomiskt perspektiv eftersom det är få eller inga borgerliga 
begravningar som förrättas.  

Barnperspektivet 
Ärendet påverkar förhoppningsvis inte barn alls. 
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Miljöperspektivet 
Ärendet berör inte miljön. 

Uppföljning 
Vid behov kan ytterligare borgerliga begravningsförrättare utses, men förvaltningen 
finner inte något sådant behov i dagsläget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 3 januari 2023. 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Johan Linander 

Kanslichef 

 

 

Beslutet skickas till:  

Lena Bottner (S) 

Löneenheten i Ystad 

Förtroendemannaregistret/Therese Stendahl 
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 Föreningen Energikontor Syd 

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

Diarienummer: KS 2022/62 
 
Datum 1 februari 2023 

 

Val av ombud och ombudsersättare till 
Föreningen Energikontor Sydost 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utse ett ombud och en ombudsersättare till Föreningen 
Energikontor Sydost för mandatperioden 2023-2026. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 31 augusti 2022, ks § 93/2022, att ansöka om 
medlemskap i Föreningen Energikontor Sydost. Detta efter att styrelsen för Skånes 
Kommuner hade beslutat söka ny huvudman för Energikontoret Skåne. 

Under mars 2023 kommer föreningsstämma att hållas och till den ska varje kommun 
utse ett ombud och en ombudsersättare. Ombud och ombudsersättare bör utses för 
hela mandatperioden.  

Ekonomiska konsekvenser 
Deltagande vid föreningsstämma kostar i form av arvode, reseersättning och 
eventuell ersättning för förlorad arbetsinkomst. Endast en från kommunen deltar. 
Kan inte ombudet så får ombudsersättaren representera kommunen. 

Barnperspektivet 
Ärendet berör inte barn. 
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Miljöperspektivet 
Ärendet berör inte miljön även om medlemskapet i Energikontor Sydost är viktigt ur 
ett miljöperspektiv eftersom det möjliggör förbättrad energi- och klimatrådgivning. 

Uppföljning 
Val av denna typ görs en gång per mandatperiod. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 1 februari 2023. 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Johan Linander 

Kanslichef 

 

 

 

Beslutet skickas till:  

Mia Färdigh, Energikontor Syd AB 
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 2023-01-02 

 
Energikontor Syd AB 
 
Adress  Postnr & Ort Telefon Org. nr 
Smedjegatan 37  352 46 Växjö 0470-76 55 60 556713-0116 
Hantverksgatan 15   572 55 Oskarshamn  
Valhallavägen 1  371 41 Karlskrona E-post/webb  
Nygatan 34  392 34 Kalmar  info@energikontorsyd.se Bankgiro 
c/o Mindpark, Bytaregatan 4D 222 21 Lund energikontorsyd.se 5256–8227 

 

Sändlista 
Medlemmarnas kommun- och 
regionstyrelse i Blekinge, Kalmar, 
Kronoberg och Skåne län 
 
För kännedom 
KSO/RSO, KFS/RFO 
Digital info-postlåda 
Ev. kontaktpersoner 

Till medlemmar i  

Föreningen Energikontor Sydost 
Föreningen Energikontor Sydosts (ideell förening) medlemmar utgörs av kommuner och regioner i 
Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skånes län. Föreningens operativa verksamhet ska bedrivas av det 
föreningen helägda Energikontor Syd AB. Genom bolagets energiexperter kompletteras ägarnas 
egen kompetens inom energi- och klimatområdet. Via projekt och uppdragsfinansierade insatser 
stödjs ägarnas verksamhetsutveckling och övriga aktörer i syd får stöd så de kan bidra i den hållbara 
omställningen. Energikontor Syd växlar upp lokal och regional finansiering, koordinerar och 
utvecklar gemensamma projekt och uppdrag till nytta för ägarnas medarbetare och beslutsfattare, 
samt involverar viktiga nyckelaktörer. Via förordning har Energikontor Syd ansvaret för att utveckla 
och stärka den kommunala energi- och klimatrådgivningen. 

 

Välj ombud och ersättare till föreningsstämma 

För mandatperioden 2023–2026 har varje medlemskommun och -region rätt att utse ett (1) ombud 
med en (1) ersättare. Kommande ordinarie föreningsstämma för Föreningen Energikontor Sydost 
genomförs troligen mars 2023, vid stämma har varje medlem en röst. Röstning får ske genom 
ombud. 

Informera om genomförda val 

Efter genomfört val av ombud och ersättare önskar vi att medlemmen snarast möjligt, dock senast 
den 23 februari 2023: 

 registrerar in valda ombud och ersättare via e-post till mia.fardigh@energikontorsyd.se 
o bifoga protokollsutdrag från kommunens/regionens val av ombud och ersättare 
o ange e-postadress till valda ombud och ersättare 

Märk ämnesraden: Registrering av valda ombud och ersättare till föreningsstämmor 2023–2026 

Vid eventuellt förhinder för ombud att delta, vänligen uppmärksamma att ombud själv kontaktar 
kommunen/regionen som får se till att ersättare inträder. 
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Ombud 

Vad gör ett ombud? 
 

Ombuden till föreningsstämman ska ha mandat att rösta om ordinarie och 
tillkommande punkter på dagordningen på stämman. Stämman fastställer 
 resultaträkning, balansräkning, dispositioner för vinst eller förlust  
 ansvarsfrihet för föreningens styrelse 
 föreningens styrelse samt ordf. och vice för bolagets styrelse 
 revisor och revisorssuppleant 
 ombud till bolagsstämma i av föreningen helägt bolag, Energikontor Syd 
 valberedning 
 arvode samt ersättningar för ledamöter, valberedningen och revisorer 
 avgifter till föreningen 
2023 kommer förslag till beslut om att byta namn på föreningen, som följd 
av sammanslagningen av Energikontor Sydost och Energikontor Skåne. 

Vem kan vara ombud? 
 

Vissa medlemmar utser en politiker som ombud och en del utser en 
tjänsteperson – som tex kommunchef/direktör eller annan position. 

Att utse ombud Att utse ett ombud och ersättare för hela mandatperioden är önskvärt. 
 

Stämman 

Utskick av kallelse – 
endast digitala utskick 
 

En personlig inbjudan och kallelse kommer att sändas till de valda ombud 
och ersättare tidigast fyra och senast två veckor innan stämman. Kallelse 
kommer även att skickas till kommun/regionstyrelse och för kännedom till 
KSO/RSO, KFO/ RFO, digital info-postlåda samt meddelade kontaktpersoner. 
Flera representanter kan delta på stämman, man bara ombudet har rösträtt. 

Önskemål om ärende  
Senast den 23 februari 
2023  

Medlem som önskar få ett visst ärende behandlat på ordinarie 
föreningsstämma skall anmäla ärendet till styrelsen, via 
mia.fardigh@energikontorsyd.se, senast fyra veckor innan stämman. 

 

Nomineringar 

Valberedningen 
 

Valberedningens sammankallade är Roland Gustbée (M) 
Tel: +46 (0)733-68 74 14. 
Epost: roland.gustbee@kronoberg.se  
Ingående målsättning avseende fördelning (samma ledamöter i bolag och 
förening) 

 Blekinge 2 ledamöter 
 Kalmar 2 ledamöter 
 Kronoberg 2 ledamöter 
 Skåne 3 ledamöter  

Föreningen: minst 5, högst 9 suppleanter  
 

Ändrade/uppdaterade kontaktuppgifter 

Information om uppdaterade kontaktuppgifter skickas till info@energikontorsyd.se.  

Vänliga hälsningar Föreningen Energikontor Sydost, genom 
Mia Färdigh 
Energikontor Syd AB , Redovisningsekonom 
Smedjegatan 37, 352 46 Växjö, Sweden 
Tel: +46 (0)70-921 60 57 
Epost: mia.fardigh@energikontorsyd.se  
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