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

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

 

 Kommunstyrelsen 

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

Diarienummer: KS 2023/3 
 
Datum 16 januari 2023 

 

Dialoger och informationsärenden 
kommunstyrelsen 25 januari 2023 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. T.f. kommundirektör Johan Holmqvist om aktuella frågor. 

2. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder, gemensamma nämnder, hel- 
och delägda bolag samt kommunförbund. 

3. Kanslichef Johan Linander 

- Sekretess och jäv 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 16 januari 2023. 

 

Kommunledningskontoret  

 

Johan Linander 

Kanslichef 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 3 Dnr KS 2022/163 

Informationsärende - Ordförandebeslut 
kostnader Gladanleden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
När överförmyndarenheten 2019 flyttade från Kommunhusets lokaler till lokalerna 
på Gladanleden skrevs ett långt hyresavtal fram till 31 december 2029 för att bekosta 
den investering som behövde göras i form av ljudisolering mellan 
överförmyndarenhetens kontor och Miljöförbundets kontor. Investeringen var på 
totalt 1,5 mnkr. Nu kvarstår 1 085 373 kr av denna investering. 

När Tomelilla, Ystads och Sjöbo kommuner beslutade att Simrishamns kommun 
skulle få ingå i den gemensamma överförmyndarenheten från 2023 så innebar det 
även att enheten var tvungen att flytta från Gladanleden. Kontoren räckte inte längre 
till. Nu i slutet av 2022 har överförmyndarenheten flyttat in i Kommunhuset igen. 

Detta innebär att investeringen som gjordes för kontoren på Gladanleden, vilket 
föranledde den förhöjda hyran fram till och med 2029, nu blivit värdelös och ska 
avskrivas. Det återstående beloppet på 1 085 373 kr betalas av kommunstyrelsens 
medel för 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut, handlingsid: Ks 2022.3641. 

_________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 4 Dnr KS 2022/9 

Uppföljning av intern kontroll tredje 
tertialet 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslutar godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen 
avseende risk id 17, 28 och 54. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 januari 2022, § 61/2022, att utifrån genomförd 
riskanalys anta den interna kontrollplanen för år 2022. Uppföljningar ska redovisas 
till kommunstyrelsen två gånger under året. Eftersom tre punkter enligt 
uppföljningsrapporten av internkontrollplan 2022 tertial 2 inte kunde rapporteras då, 
rapporteras risk id 17, 28 och 54 i en tredje uppföljningsrapport för tertial 3.  

Gällande risk id 17 att felaktig info publiceras i kommunens sociala mediekanaler av 
icke-behöriga administratörer har genomgång gjorts av befintliga rutiner för centralt 
administrerade konton där det kan konstateras att rutin finns. För rutiner ute i 
verksamheten för andra konton har samtliga enhetschefer kontaktats. 

Vid granskning av risk id 28 att tillgången på planlagd tomtmark inte motsvarar 
efterfrågan, vilket kan leda till begränsad in- och omflyttning, har det framkommit att 
det kan finnas en brist på tomter i Tomelilla tätort under 2023 och 2024.  

Gällande risk id 54 att verksamheterna inte använder den centrala rekryterings- och 
bemanningsenheten har en extern konsult tillsammans med HR-chefen utfört en 
granskning och utvärdering som visar att de allra flesta cheferna gärna tar emot mer 
omfattande stöd från rekryterings- och bemanningsenheten när de i framtiden ska 
rekrytera nya medarbetare.   

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 4 forts. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning. 

Uppföljning 
Enligt planen ska uppföljningar redovisas till kommunstyrelsen två gånger under året. 
En sammanfattande bedömning av kommunens interna kontroll rapporteras även i 
tertialrapporten, delårsrapporten och årsredovisningen, dels i varje nämnds 
verksamhetsberättelse, dels i förvaltningsberättelsen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av 
den interna kontrollplanen avseende risk id 17, 28 och 54.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kvalitets- och utvecklingsledare Madeleine Dexe Andersson, 
handlingsid: Ks 2023.138. 

Uppföljning internkontrollplan 2022 – kommunstyrelsen, tertial 3, handlingsid: Ks 
2023.139. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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Uppföljning internkontrollplan 2022 tertial 3 – kommunstyrelsen 
 
Denna rapport innehåller verksamhetens sammanfattande bedömning av uppföljningen av internkontrollplanen och dokumentation av hur granskningen är 
genomförd, både direktåtgärder och granskningar. 
 
Sammanfattning 
 
I enlighet med uppföljningsrapporten av internkontrollplan 2022 tertial 2 rapporteras risk id 17, 28 och 54 i denna uppföljningsrapport för tertial 3.  

Gällande risk id 17 att felaktig info publiceras i kommunens sociala mediekanaler av icke-behöriga administratörer har genomgång gjorts av befintliga rutiner för 
centralt administrerade konton där det kan konstateras att rutin finns. För rutiner ute i verksamheten för andra konton har samtliga enhetschefer kontaktats. 

Vid granskning av risk id 28 att tillgången på planlagd tomtmark inte motsvarar efterfrågan, vilket kan leda till begränsad in- och omflyttning, har det framkommit 
att det kan finnas en brist på tomter i Tomelilla tätort under 2023 och 2024.  

Gällande risk id 54 att verksamheterna inte använder den centrala rekryterings- och bemanningsenheten har en extern konsult tillsammans med HR-chefen utfört 
en granskning och utvärdering som visar att de allra flesta cheferna gärna tar emot mer omfattande stöd från rekryterings- och bemanningsenheten när de i 
framtiden ska rekrytera nya medarbetare.   
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Dokumentation av direktåtgärder och granskning 
 
Nedan dokumenteras granskningen av internkontrollplanens granskningar. 
 
Granskning 
Riskid 17 

Risk Felaktig info publiceras i kommunens sociala mediekanaler av icke-behöriga administratörer. 

Kontrollmoment Kontroll av rutiner för sociala mediakonton. 

Kontrollmetod Kontroll av befintliga rutiner. 

Omfattning/ avgränsning Genomgång av befintliga rutiner för samtliga sociala mediakonton i verksamheten. 

Sammanfattande resultat 
av granskningen 

Genomgång av befintlig rutin för centralt administrerade konton – rutinen finns. 

För rutiner ute i verksamheten för andra konton, har samtliga enhetschefer kontaktats.  

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder 

Samtliga enhetschefer har kontaktats. De som har sociala medier inom sin verksamhet, har uppmanats att se över och komplettera 
sina rutiner i de fall de saknar förfarandet att ta bort administratörsrättigheter.  

Granskningstidpunkt Oktober 2022 (mejl från 10 oktober och framåt)  

Utförd av  Katrin Högborn och Sverker Berggren 
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Granskning 
Riskid 28 

Risk Risk att tillgången på planlagd tomtmark inte motsvarar efterfrågan, vilket kan leda till begränsad in- och omflyttning. 

Kontrollmoment Kontroll att det finns en uppföljning av tillgång- och efterfrågan av planlagd tomtmark. 

Kontrollmetod Kontroll av detaljplaner och exploateringsområden. 

Omfattning/ avgränsning Samtliga. 

Sammanfattande resultat 
av granskningen 

Granskningen har visat på att det kan finnas en brist på tomter i Tomelilla tätort under 2023 och 2024.   

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder 

Enheten har granskat faktiska tomter mot publicerade tomter. Efter granskning har fler icke publicerade tomter gjorts tillgängliga. 
Granskningen har visat på att det trots det kan finnas en brist på tomter i Tomelilla tätort under 2023 och 2024. Förvaltningen har 
rekommenderat att förvärva redan planlagda tomter i södra tätorten, vilket gjorts. Varför det idag inte finns någon brist på tomter.   

Granskningstidpunkt Hösten 2022 

Utförd av  Näringslivschef 
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Granskning 
Riskid 54 

Risk Risk att verksamheterna inte använder den centrala rekryterings- och bemanningsenheten på grund av att de inte ser behovet 
alternativt inte vill finansiera stödfunktionen vilket kan leda till arbetsbrist, ej finansiell täckning och kvalitetsbrister i rekrytering, 
minskat stöd vid chefsrekrytering samt ej attraktiv arbetsgivare. Inte möjlighet att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen som leder till 
att vi inte kan leva upp till attraktiva arbetsgivare. 

Kontrollmoment Kontroll av befintliga rutiner följs. 

Kontrollmetod Kontroll av efterlevnad av rutiner. 

Omfattning/ avgränsning Kontroll att befintliga rutiner fungerar och är tillräckliga. 

Sammanfattande resultat 
av granskningen 

Merparten av de chefer som fått stöd från Rekryterings- och bemanningsenheten när det gäller rekrytering av tillsvidareanställda 
medarbetare är nöjda eller mycket nöjda med stödet. Stödet har sett olika ut från chef till chef. Det står dock klart efter granskning 
och utvärdering att de allra flesta cheferna gärna tar emot mer omfattande stöd från rekryterings- och bemanningsenheten när de i 
framtiden ska rekrytera nya medarbetare. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder 

Rekryterings- och bemanningsenheten är en verksamhet som har stora förutsättningar att på allvar stödja cheferna i deras arbete 
kring att försörja verksamheten med rätt och tillräcklig kompetens och på ett effektivt sätt nyttja personalresurserna. Men för att 
detta ska lyckas krävs tydlighet kring roller och ansvar. Det krävs också ett välfungerande samarbete och en gemensam planering för 
hur samarbetet mellan rekryterings- och bemannningsenheten och de olika verksamheterna ska fungera i praktiken. 

Granskningstidpunkt November 2022 

Utförd av  HR-chef och konsult Kristina Olsson har tillsammans gjort en utvärdering av kommunens rekryterings- och bemanningsenhet 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 5 Dnr KS 2022/179 

Intern kontroll 2023 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar utifrån genomförd riskanalys anta intern kontrollplan 
2023 för kommunstyrelsen, handlingsid: Ks 2022.94 med den ändringen att punkt 7 i 
”Riskanalys 2023” tas med i kontrollplanen.. 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har genomfört en riskanalys av kommunstyrelsens 
verksamheter och utifrån denna analys tagit fram ett förslag på intern kontrollplan.  

Ekonomiska konsekvenser 
Vid utförande av kontrollmoment och direktåtgärder i enlighet med den interna 
kontrollplanen kan resultatet leda till ekonomiska konsekvenser. En god och 
välfungerande intern kontroll motverkar negativa ekonomiska händelser. 

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

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

Uppföljning 
Uppföljning av det interna kontrollarbetet sker löpande under året och avrapporteras 
i tertialuppföljning 1 och 2, i januari 2023 samt i årsredovisningen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar utifrån genomförd riskanalys 
anta intern kontrollplan 2023 för kommunstyrelsen, handlingsid: Ks 2022.xxx. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 5 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kvalitets- och utvecklingsledare Madeleine Dexe Andersson, 
handlingsid: Ks 2023.92. 

Riskanalys – kommunstyrelsen, handlingsid: Ks 2023.93. 

Internkontrollplan, handlingsid: Ks 2023.94. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Sara Anheden (S) yrkar att punkt 7 i ”Riskanalys 2023” ska tas med i intern 
kontrollplan 2023 för kommunstyrelsen. 

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

Omröstning 
_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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Internkontrollplan 2023 
 
Verksamhet: Kommunstyrelsen 
 
Risk-
id 

Risk 
Att en negativ händelse 
inträffar 

R
is

kv
är

de
 Kontrollmoment 

Vad ska granskas? 
 
(Ange tydligt om det är ett 
kontrollmoment eller en 
direktåtgärd.) 
 

Kontrollmetod 
Hur ska granskningen 
utföras? 

Omfattning/ 
avgränsning 
Hur ska urvalet ske? 

Ansvarig 
för genomförandet 
av granskningen 

Rapporteras 
till 
Till vem ska 
granskningen 
rapporteras? 

Rapporterings-
tidpunkt 
När ska granskningen 
rapporteras? 

2 Risk för perioder med 
elbortfall och manuell 
frånkoppling för delar 
av elnätet på grund av 
kortsiktig elbrist, vilket 
kan leda till svårigheter 
att i vissa delar bedriva 
ordinarie verksamhet. 

9 DIREKTÅTGÄRD 
Ta fram rutiner för att 
säkerställa 
grundläggande drift av 
Tomelilla direkt samt 
årlig uppdatering för 
Styrel. 

Redovisning att det 
tagits fram en rutin 
för att säkerställa 
grundläggande drift 
av Tomelilla direkt 
samt rapportering 
när årlig uppdatering 
från Styrel. 

En rutin och en 
rapportering. 

Tillväxt- och 
utvecklings-
chef 
 

Kommun-
styrelsen 

Maj 2023 (rutin) 
Januari 2024 
(rapportering) 

10 Risk att kommunens 
exploateringsområden 
inte utnyttjas optimalt 
på grund av 
begränsad kompetens 
inom exploatering och 
markförsäljning, vilket 
kan leda till sämre 
långsiktig exploatering.   

9 DIREKTÅTGÄRD 
Se över möjligheten att 
hitta kompetens internt 
eller rekrytera en 
långsiktig lösning i form 
av en etablerings- och 
exploateringskonsult. 

Redovisning av 
underlag för hur 
kompetensen kan 
säkerställas. 

Tillväxt- och 
utvecklingsavdelnin
gen 

Exploaterings-
chef 
 

Kommun-
styrelsen 

Maj 2023 

11 Risk att felaktiga inköp 
görs på grund av 
bristande kunskap 
vilket kan leda till 
högre inköpskostnader 
samt ökad arbets-
belastning på 
ekonomisupporten för 
hantering i 
Marknadsplatsen/ 
Raindance. 

8 DIREKTÅTGÄRD 
Granskning utifrån intern 
kontrollplan 2022 har 
visat på brister när det 
gäller dokumentation. 
Kontroll att utbildnings-
insats om direktupp-
handling samt 
dokumentation av avtal 
genomförs kvartal 1, 
2023.  

Utbildning genomförs 
under kvartal 1. 

Målgruppen är 
chefer och 
beställare. 

Tillväxt- och 
utvecklings-
chef 

Kommun-
styrelsen 

Maj 2023 
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12 Risk att inköp görs hos 
ej avtalade 
leverantörer på grund 
av bristande kunskap 
vilket kan leda till upp-
handlingsskadeavgift, 
högre inköpspriser, 
bristande förtroende 
från leverantörerna 
etc. 

9 DIREKTÅTGÄRD 
Granskning utifrån intern 
kontrollplan 2022 har 
visat på brister när det 
gäller dokumentation. 
Kontroll att utbildnings-
insats om direktupp-
handling samt 
dokumentation av avtal 
genomförs kvartal 1, 
2023. 

Utbildning genomförs 
under kvartal 1. 

Målgruppen är 
chefer och 
beställare. 

Tillväxt- och 
utvecklings-
chef 

Kommun-
styrelsen 

Maj 2023 

13 Risk att gränsen för 
direktupphandling 
överstigs på grund av 
bristande rutiner för 
uppföljning av 
direktupphandlings-
gränsen vilket kan leda 
till upphandlings-
skadeavgift, högre 
inköpspriser etc. 

9 DIREKTÅTGÄRD 
Granskning utifrån intern 
kontrollplan 2022 har 
visat på brister när det 
gäller dokumentation. 
Kontroll att utbildnings-
insats om direktupp-
handling samt 
dokumentation av avtal 
genomförs kvartal 1, 
2023. 

Utbildning genomförs 
under kvartal 1. 

Målgruppen är 
chefer och 
beställare. 

Tillväxt- och 
utvecklings-
chef 

Kommun-
styrelsen 

Maj 2023 

24 Risk för ej högre 
sysselsättningsgrad på 
grund av ovilja, 
obalans mellan arbete 
och fritid, psykisk 
ohälsa etc. vilket kan 
leda till kompetens-
försörjningsproblem 
och sämre ekonomi för 
medarbetaren på kort 
och lång sikt. 

6 GRANSKNING 
Kontroll av 
sysselsättningsgrad och 
sjuktal kopplat till 
bemanning och 
scheman. 

Riktad enkät skickas 
ut via Webropol. 

Enkäten avgränsas 
till de som berörs 
av bemanning och 
scheman. 

HR-chef Kommun-
styrelsen 

Oktober 2023 
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28 Risk att leverantörs-
fakturor inte betalas i 
tid på grund av att de 
inte attesteras i tid 
beroende på mänsklig 
faktor och/eller att 
fakturorna inte 
integrerats eller 
integrerats i efterhand, 
vilket kan leda till 
påminnelseavgifter 
och förtroendeskada. 

8 GRANSKNING 
Kontroll att 
leverantörsfakturor 
betalas i tid. 

Kontroll av 
leverantörsfakturors 
förfallodag på 
fakturorna jämfört 
med faktiskt betaldag 
i ekonomisystemet. 

100 leverantörs-
fakturor med 
ankomstdatum i 
april månad väljs ut 
för granskning. 

Ekonomichef Kommun-
styrelsen 

Oktober 2023 

42 Risk att person-
uppgifter inte hanteras 
på ett korrekt sätt på 
grund av exempelvis 
okunskap, vilket kan 
leda till höga 
skadestånd. 

8 DIREKTÅTGÄRD 
Granskning som 
genomfördes 2022 
resulterade i åtgärd att 
utbildning ska 
genomföras. Kontroll 
görs att utbildnings-
insatserna genomförts. 

Utbildningsinsatser. Samtliga som i sin 
tjänst hanterar 
personuppgifter. 

Kommun-
sekreterare 

Kommun-
styrelsen 

Oktober 2023 

48 Risk för att kompletta 
handlingar inte kan 
skickas ut med 
kallelsen till samman-
träde på grund av att 
tjänstemän inte är 
klara i tid, vilket leder 
till missnöje och att 
regelverket inte följs. 

8 GRANSKNING 
Kontroll om handlingar 
till nämnderna är klara i 
tid för utskick. 

Genomgång av 
samtliga handlingar 
under en månad. 

En månad 
granskas. 

Kanslichef Kommun-
styrelsen 

Maj 2023 

50 Risk att intrång och 
dataläckage inträffar 
utan att det upptäcks i 
tid på grund av att vi 
saknar säkerhets-
program för denna 
detektering, vilket 
leder till att data kan 
förloras och 
förvanskas och då 
även leda till långa 
driftsavbrott. 

12 DIREKTÅTGÄRD 
Det har identifierats att 
tillräckliga säkerhets-
program saknas för 
intrång och dataläckage. 
Då det med befintlig 
budget inte finns 
utrymme att köpa in 
denna typ av säkerhets-
lösning får digitali-
seringsavdelningen i 

Ta fram ett 
lösningsförslag. 

Återrapportering Digitaliserings-
chef 

Kommun-
styrelsen 

Maj 2023 

15



uppdrag att se över en 
lösning. 

51 Risk att hela IT-miljön 
stannar på grund av 
att kommunhusets 
reservkraft skulle sluta 
fungera vilket leder till 
driftstopp av hela IT-
miljön. 

9 DIREKTÅTGÄRD 
Reservkraften slutade 
att fungera sommaren 
2022, vilket ledde till ett 
långt avbrott med 
många följdfel, varför 
rutiner behöver inrättas 
för hur detta ska 
förebyggas och 
hanteras vid eventuellt 
avbrott. 

Digitaliseringschefen 
och fastighetschefen 
ansvarar för att 
fastighetsenheten 
inrättar rutiner. 

Rutiner hos 
fastighetsenheten 
för testkörning av 
reservkraft samt 
plan för backup 
med portabelt 
reservaggregat för 
inkoppling vid 
haveri. 

Digitaliserings-
chef och 
fastighetschef 

Kommun-
styrelsen 

Maj 2023 
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Förklaringar 
 
Riskid 
Riskid hämtas från riskanalysdokumentet. Ingen ny numrering görs alltså i den interna kontrollplanen. 
 
Risk 
De risker som är identifierade samt dokumenterade i riskanalysen förs över till den interna kontrollplanen. I riskanalysen bör det alltså finnas fler risker än vad det som är 
med i den interna kontrollplanen. Inga nya riskidentifieringar eller riskformuleringar görs alltså i den interna kontrollplanen. 
 
Riskvärde 
Riskvärdet på risken hämtas från riskanalysdokumentet. Ingen ny riskvärdering görs alltså i den interna kontrollplanen. 
 
Kontrollmoment 
Kontrollmomentet ska kunna visa om riskerna lett till de händelser som befaras. Det är viktigt att formulera kontrollmomentet tydligt så att det framgår vad som ska 
kontrolleras. Exempel på kontrollmoment kan vara kontroll av kännedom om policys, riktlinjer och rutiner, kontroll av utformning av avtal etc. 
 
Kontrollmetod 
För att genomföra ett kontrollmoment behöver man en kontrollmetod som följs på samma sätt varje gång kontrollen genomförs. Exempel på kontrollmetod kan vara 
intervjuer, enkäter, stickprov etc. 
 
Omfattning/avgränsning 
Det är sällan effektivt att kontrollera allt. Var tydlig med hur omfattande kontrollen ska vara för att få en tillräcklig grund för bedömning om eventuella väsentliga avvikelser. 
Exempelvis om stickprov av leverantörsfakturor ska göras, ange hur många leverantörsfakturor som ska kontrolleras. 
 
Ansvarig 
Ange vem som är ansvarig för att granskningen utförs. 
 
Rapporteras till  
Ange till vem uppföljningen av den interna kontrollplanen ska rapporteras. 
 
Rapporteringstidpunkt 
Ange hur ofta granskningen ska utföras och när den ska rapporteras.  
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Riskanalys 2023 
 
Verksamhet: Kommunstyrelsen 
 
Risk-
id 

Risk-
kategori 
 

Risk 
Att en negativ händelse inträffar. 
 
Formulera risken enligt följande: 
 
Risk att … (händelse) inträffar på grund av 
… (orsak), vilket leder till … (konsekvens). 
 

Sa
nn

ol
ik

he
t 

K
on

se
kv

en
s 

R
is

kv
är

de
 Vidare 

hantering 
Hur hanterar vi 
risken?  
Är den: 
 

- Acceptabel 
 

- Befintliga 
åtgärder/ in-   
byggda 
kontroller 
bedöms räcka 
 

- Granskning 
 

- Direktåtgärder 
 

Ansvarig 
 

Kommentar 
Varför bedöms risken vara acceptabel, 
befintliga åtgärder/inbyggda kontroller 
vara tillräckliga, vara föremål för 
granskning eller direktåtgärder. 

Till intern 
kontrollplan 

1 Finansiell  
 

Risk att projektrapportering, både 
ekonomisk redovisning och projekt-
ledning, inte kan ske inom utsatt tid 
på grund av personalbortfall, vilket 
kan leda till att aktiviteter inte blir 
utförda och ekonomiskt bortfall.  

2 3 6 Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller 
bedöms 
räcka 

Tillväxt- och 
utvecklings-
chef 

Rutiner för uppföljning av 
projektlista bedöms vara 
tillräckliga för att säkerställa 
risken. 
 

Nej 

2 Omvärld Risk för perioder med elbortfall och 
manuell frånkoppling för delar av 
elnätet på grund av kortsiktig 
elbrist, vilket kan leda till 
svårigheter att i vissa delar bedriva 
ordinarie verksamhet. 

3 3 9 Direktåtgärd Tillväxt- och 
utvecklings-
chef 
 

Ta fram rutiner för att 
säkerställa grundläggande drift 
av Tomelilla direkt.  

Ja 
 
 
 
 

3 Verksamhet Risk att medarbetare utsätts för hot 
och våld i samband med sin 
tjänsteutövning på grund av miss-
nöje, utsatt situation etc. vilket leder 
till bristande arbetsmiljö i form av 
eventuella skador, stress, sjuk-
skrivningar och rekryterings-
svårigheter. 

3 3 9 Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller 
bedöms 
räcka  

Enhetschef 
Tomelilla 
direkt 

Befintliga rutiner anses vara 
tillräckliga. Bland annat 
planeras utbildning i hot och 
våld, möten/händelser som 
inte är att anse som tillbud 
dokumenteras och behandlas 
vid APT. Kommunvägledarna 
deltar i handledning var femte 
vecka. 

Nej 
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4 Regelverk 
Förtroende 

Risk att allmän handling inte kan 
lämnas ut alternativt lämnas ut för 
sent på grund av okunskap kring 
regelverk vilket leder till att vi inte 
uppfyller offentlighetsprincipen. 

3 2 6 Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller 
bedöms 
räcka 

Enhetschef 
Tomelilla 
direkt 

Aktuell rutin framtagen 2021, 
uppdateras under 2023. 

Nej 

5 Regelverk 
Förtroende 
 

Risk att handlingar inte hittas vid 
återsökning på grund av brister i 
postregistrering/diarieföring, vilket 
leder till bristande transparens, 
försvårande och försenande 
alternativt förhindrande av 
utlämnande av handling. 

3 2 6 Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller 
bedöms 
räcka  

Enhetschef 
Tomelilla 
direkt 

Granskning genomfördes 
2020. Dokumentation 
uppdaterad under 2020. 
 

Nej 

6 Förtroende Risk att kund/invånare/ 
näringsidkare inte får återkoppling 
alternativt kontakt med rätt person 
inom skälig tid på grund av att 
överlämning inte fungerat 
tillfredsställande, vilket leder till att 
ärenden inte blir behandlade. 

3 
 

2 
 

6 
 

Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller 
bedöms 
räcka  

Enhetschef 
Tomelilla 
direkt 

Synpunkter och klagomål följs 
upp genom automatisk 
bevakningsfunktion. 
 

Nej 
 

7 Finansiell  
 

Risk att exploateringsprojektens 
kostnader inte speglar dess intäkter 
på grund av brist i kompetens och 
rutiner, vilket kan leda till att vissa 
områden inte kan exploateras. 
 

3 2 6 Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller 
bedöms 
räcka 

Exploaterings-
chef 
 

Säkerställ att ekonomi-
avdelningen kommer in tidigt i 
projekten. 

Nej 

8 Verksamhet Risk att det omdefinierade/utökade 
ansvaret för planarkitekterna 
påverkar effektiviteten negativt på 
grund av att mer av tiden kommer 
att gå till annat mer strategiskt 
arbete, vilket kan leda till längre 
handläggningstider för detaljplaner. 

3 2 6 Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller 
bedöms 
räcka 

Exploaterings-
chef 
 

Kontinuerlig uppföljning med 
planarkitekterna. 

Nej 

9 Verksamhet Kortsiktig risk för otydlighet vid 
exploateringsärenden på grund av 
ändrad delegationsordning när 
exploateringsärenden flyttas från 
SBN till KS. Vilket initialt kan leda 
till mer arbete för förvaltningen. 

2 3 6 Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller 
bedöms 
räcka 

Exploaterings-
chef 
 

Ordentlig genomgång/ 
utbildning av delegations-
ordningen. 

Nej 
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10 Verksamhet Risk att kommunens exploaterings-
områden inte utnyttjas optimalt på 
grund av begränsad kompetens 
inom exploatering och 
markförsäljning, vilket kan leda till 
sämre långsiktig exploatering.   

3 3 9 Direktåtgärd Exploaterings-
chef 
 

Säkerställa en långsiktig 
lösning. 

Ja 

11 Finansiell 
Förtroende 

Risk att felaktiga inköp görs på 
grund av bristande kunskap vilket 
kan leda till högre inköpskostnader 
samt ökad arbetsbelastning på 
ekonomisupporten för hantering i 
Marknadsplatsen/ Raindance. 

4 2 8 Direktåtgärd Tillväxt- och 
utvecklings-
chef 

Granskning utifrån intern 
kontrollplan 2022 har visat på 
brister när det gäller 
dokumentation. Utbildnings-
insats om direktupphandling 
samt dokumentation av avtal 
genomförs Q1 2023. 

Ja 

12 Finansiell 
Förtroende 

Risk att inköp görs hos ej avtalade 
leverantörer på grund av bristande 
kunskap vilket kan leda till upp-
handlingsskadeavgift, högre 
inköpspriser, bristande förtroende 
från leverantörerna etc. 

3 3 9 Direktåtgärd Tillväxt- och 
utvecklings-
chef 

Granskning utifrån intern 
kontrollplan 2022 har visat på 
brister när det gäller 
dokumentation. Utbildnings-
insats om direktupphandling 
samt dokumentation av avtal 
genomförs Q1 2023. 

Ja 

13 Finansiell 
Förtroende 

Risk att gränsen för 
direktupphandling överstigs på 
grund av bristande rutiner för 
uppföljning av direktupphandlings-
gränsen vilket kan leda till upp-
handlingsskadeavgift, högre 
inköpspriser etc. 

3 3 9 Direktåtgärd Tillväxt- och 
utvecklings-
chef 

Granskning utifrån intern 
kontrollplan 2022 har visat på 
brister när det gäller 
dokumentation. Utbildnings-
insats om direktupphandling 
samt dokumentation av avtal 
genomförs Q1 2023. 

Ja 

14 Finansiell 
Förtroende 

Risk att förfrågningsunderlaget vid 
upphandlingar inte är korrekt på 
grund av otillräcklig eller felaktig 
utformning vilket kan leda till för få 
anbudsgivare och/eller felaktiga 
anbud. 

2 2 4 Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller 
bedöms 
räcka 

Tillväxt- och 
utvecklings-
chef 

De rutiner som finns och 
utifrån en ny organisation 
bedöms utgöra en bra grund 
för att minimera riskerna. 

Nej 

15 Finansiell 
Förtroende 

Risk för att tecknade avtal inte sägs 
upp i tid, omförhandlas eller 
förlängs på grund av otydlig 
ansvarsfördelning och/eller att 
avtalen inte är kända vilket kan leda 
till förtroendeskada och ekonomisk 
skada. 

3 2 6 Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller 
bedöms 
räcka 

Tillväxt- och 
utvecklings-
chef 

Genomgång av nya avtal i 
Evolution utförs månadsvis där 
dessa nya avtal läggs in i 
TendSign med påminnelse 
som skickas till avtalsägaren i 
god tid innan avtalstidens slut, 
varför rutinerna anses 
tillräckliga. 

Nej 
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16  Risk att upphandlingar inte 
påbörjas i tid på grund av otydlig 
arbetsfördelning och/ eller 
arbetsbelastning hos 
verksamheterna vilket kan leda till 
otillåten direktupphandling med 
upphandlingsskadeavgift. 

3 2 6 Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller 
bedöms 
räcka 

Tillväxt- och 
utvecklings-
chef 

Befintliga rutiner och 
arbetsfördelningar bedöms 
tillräckliga. Ny organisation 
som införs 2023 kommer 
ytterligare att sänka risken. 

Nej 

17 Verksamhet 
Finansiell 

Risk för lägre friskhälsotal på grund 
av ökad arbetsbelastning, 
sjukdomar, försämrad arbetsmiljö 
etc. leder till ökade insatser från HR 
och företagshälsovården. 

2 2 4 Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller 
bedöms 
räcka 

HR-chef Ett utvecklings- och 
implementeringsarbete pågår 
redan gällande systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 

Nej 

18 Finansiell 
Verksamhet 
Regelverk 

Risk att lagar och avtal inte följs på 
grund av resursbrist vilket kan leda 
till skadestånd, sanktioner och 
otillräckligt stöd till kommunens 
verksamheter. 

2 1 2 Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller 
bedöms 
räcka 

HR-chef Det finns befintliga väl 
inarbetade rutiner. 

Nej 

19 Verksamhet Risk för bristande introduktion av 
nyanställda på grund av bristande 
rutiner vilket kan leda till brister i 
arbetets utförande. 

2 1 2 Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller 
bedöms 
räcka 

HR-chef Stöddokument och hjälptexter 
finns i kommunens chefsportal. 

Nej 

20 Finansiell 
Förtroende 

Risk för att medarbetare inte 
rapporterar in frånvaro i självservice 
på grund av inkompetens, ovilja, 
glömska etc. vilket kan leda till 
felaktiga semestersaldon, felaktig 
lön etc. 

3 1 3 Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller 
bedöms 
räcka 
bedöms 
räcka 

HR-chef Det finns befintliga väl 
fungerande rutiner och 
inbyggda kontroller. 

Nej 

21 Förtroende 
Verksamhet 

Risk för att bisyssla inte anmäls på 
grund av ekonomi/ovilja vilket kan 
leda till lägre sysselsättningsgrader 
samt påverka exempelvis 
myndighetsbeslut. 

2 2 4 Acceptabel HR-chef Bisysslor granskades 2020 
vilket ledde till en direktåtgärd i 
form av inköp av ett 
systemstöd för att hantera 
bisysslor. Rutinerna har även 
uppdaterats. 

Nej 
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22 Verksamhet 
Finansiell 

Risk att verksamheterna inte 
använder den centrala rekryterings- 
och bemanningsenheten på grund 
av att de inte ser behovet alternativt 
inte vill finansiera stödfunktionen 
vilket kan leda till arbetsbrist, ej 
finansiell täckning och 
kvalitetsbrister i rekrytering, minskat 
stöd vid chefsrekrytering samt ej 
attraktiv arbetsgivare. 

2 3 6 Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller 
bedöms 
räcka 

HR-chef Framtagna rutiner anses 
tillräckliga. Genomlysning görs 
av en extern konsult 2022, 
varför ingen ytterligare kontroll 
anses nödvändig. 

Nej 

23 Verksamhet 
Finansiell 

Risk att friskvårdsbidraget inte 
används på grund av 
informationsbrist alternativt obalans 
mellan arbete och fritid vilket kan 
leda till ökade ohälsotal. 

2 1 2 Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller 
bedöms 
räcka 

HR-chef Det finns befintliga väl 
inarbetade rutiner med 
information bland annat på 
intranätet. 

Nej 

24 Verksamhet Risk för ej högre 
sysselsättningsgrad på grund av 
ovilja, obalans mellan arbete och 
fritid, psykisk ohälsa etc. vilket kan 
leda till kompetensförsörjnings-
problem och sämre ekonomi för 
medarbetaren på kort och lång sikt. 

2 3 6 Granskning HR-chef Eftersom det kan leda till höga 
kostnader för kommunen 
föreslås granskning av 
sysselsättningsgrad och 
sjuktal. 

Ja 

25 Verksamhet Risk för sämre arbetsmiljö för 
kommunens medarbetare på grund 
av distansarbete med anledning av 
pandemin vilket kan leda till ökad 
ohälsa samt ökade kostnader för 
anpassning av arbetsmiljön 
hemma. 

2 3 6 Acceptabel HR-chef Granskning har tidigare utförts 
via särskild enkät gällande 
distansarbete och sämre 
arbetsmiljö under pandemin. 
81,3 % på KLK arbetade helt 
eller delvis på distans under 
pandemin. 92 % upplevde en 
bra eller mycket bra 
arbetsmiljö och 90 % upplevde 
en bestående hälsa eller 
förbättring av hälsan. Risken 
anses därför låg eller 
acceptabel. 

Nej 
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26 Finansiell 
Redovisning 

Risk att fel vid integration av 
faktureringsfiler och 
utbetalningsfiler inträffar på grund 
av för svaga inbyggda kontroller 
vilket leder till förlorade 
intäkter/påminnelseavgifter. 

1 3 3 Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller 
bedöms 
räcka 

Ekonomichef Risken fanns med och 
kontrollerades i intern 
kontrollplan 2022 där 
kontrollen inte visade några 
avvikelser alls. 

Nej 

27 Finansiell 
Legal 

Risk för förskingring på grund av 
bristfälliga rutiner gällande 
utbetalningar via banken vilket kan 
leda till ekonomisk förlust. 

1 3 3 Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller 
bedöms 
räcka 

Ekonomichef Sannolikheten för att risken 
inträffar bedöms låg och 
befintliga rutiner tillräckliga. 

Nej 

28 Finansiell 
Förtroende 

Risk att leverantörsfakturor inte 
betalas i tid på grund av att de inte 
attesteras i tid beroende på 
mänsklig faktor och/eller att 
fakturorna inte integrerats eller 
integrerats i efterhand, vilket kan 
leda till påminnelseavgifter och 
förtroendeskada. 

4 2 8 Granskning Ekonomichef Vid ett flertal tillfällen har filer 
med leverantörsfakturor 
upptäcks inte bli inlästa. 
Granskning föreslås där man 
tittar på när fakturorna betalts i 
förhållande till betaldag oavsett 
om det beror på attestanten 
eller på integrationerna. 

Ja 

29 Redovisning 
Förtroende 

Bristfällig periodisering av fakturor 
på grund av bristande kompetens 
alternativt bristande rutiner vilket 
leder till ej rättvisande siffror. 

2 3 6 Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller 
bedöms 
räcka 

Ekonomichef Det finns väl inarbetade rutiner 
samt kontroll sker vid 
ekonomisk uppföljning 
gällande prognos-säkerhet. 

Nej 

30 Finansiell 
Redovisning 
Förtroende 

Risk för att debiterade avgifter inte 
följer beslutade taxor eller avtal på 
grund av brister i rutinerna vilket 
kan leda till förlorade intäkter, att 
förtroende för kommunen skadas 
samt ökad administration när 
rättelser måste ställas ut. 

2 2 4 Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller 
bedöms 
räcka 

Ekonomichef Det finns väl upparbetade 
rutiner samt kontroll sker vid 
ekonomisk uppföljning. 

Nej 

31 Finansiell 
Redovisning 
Förtroende 

Risk för att kommunens hantering 
och redovisning av mervärdesskatt 
är felaktig på grund av att 
momslagstiftningen är komplicerad 
vilket kan leda till skattetillägg och 
förtroendeskada för kommunen. 

2 3 6 Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller 
bedöms 
räcka 

Ekonomichef Sannolikheten för att moms-
hanteringen är felaktigt är liten 
då kommunen har bra rutiner 
och system för det. 

Nej 
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32 Finansiell Risk för att attest inte sker i enlighet 
med attestreglementet på grund av 
att uppdatering kring förändrade 
attestförhållande inte görs vilket 
kan leda till förtroendeskada och 
ekonomiska skada för kommunen. 

2 3 6 Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller 
bedöms 
räcka 

Ekonomichef Sannolikheten bedöms liten 
utifrån befintliga rutiner. 

Nej 

33 Verksamhet 
Finansiell 
Förtroende 
Redovisning 
Legal 
IT-baserad 
Regelverk 
Omvärld 

Risk för bristande hantering av 
riskanalys och internkontroll. 

1 3 3 Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller 
bedöms 
räcka 

Ekonomichef Rutiner kring riskanalyser och 
internkontroll bedöms väl 
inarbetade. 

Nej 

34 Verksamhet Risk för att verksamheten inte 
jobbar mot fastställda mål och att 
resurser inte fördelas optimalt på 
grund av att målen inte är kända 
hos medarbetarna, att det finns 
oklarheter i organisationen eller att 
rutiner inte fungerar vilket kan leda 
till en väsentlig påverkan på 
verksamheten. 

2 3 6 Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller 
bedöms 
räcka 

Ekonomichef Kvaliteten av budgetprocessen 
och tertialuppföljningar 
säkerställs genom 
uppföljningsprocesserna. 
Utvecklingsarbete uppstartat 
kring det interna målarbetet 
samt tillhörande resurs-
fördelning. Alla verksamheter 
arbetar aktivt med verksam-
hetsplaner. Dessa insatser 
anses tillräckliga. 

Nej 

35 Legal 
Förtroende 
Finansiell 

Risk för att verksamheten inte 
hinner anpassas vid lagändring på 
grund av omfattande system-
anpassning och personalkrävande 
resurser vilket kan leda till 
förtroendeskada och kostnader för 
kommunen. 

2 2 4 Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller 
bedöms 
räcka 

Ekonomichef Omvärldsbevakningen är god 
och fångar upp lagändringar 
som påverkar verksamheten. 
När system upphandlas ställs 
ofta krav på att uppdateringar 
utifrån ändrad lagstiftning ska 
ingå, varför ingen granskning 
anses behövas. 

Nej 

36 Finansiell 
Verksamhet 
Förtroende 

Risk för att verksamheternas 
prognoser inte är träffsäkra på 
grund av ej enhetliga och 
strukturerade arbetssätt, vilket kan 
leda till felaktiga prognoser där 
beslut fattas på felaktiga grunder. 

2 3 6 Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller 
bedöms 
räcka 

Ekonomichef Utvecklingsarbete inlett varför 
resultatet av detta bör inväntas 
innan ny värdering av risken 
görs i kommande års 
riskanalys. 
 

Nej 
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37 Verksamhet 
Finansiell 
Förtroende 
Bristande 
efterlevnad 
av regelverk 
Redovisning 
Legal 

Risk för att det inte går att rekrytera 
kompetent personal på grund av 
konkurrens och generell 
kompetensbrist inom området, 
vilket bland annat leder till att 
arbetsuppgifter och utvecklings-
arbete får prioriteras bort. 

3 3 9 Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller 
bedöms 
räcka 

Ekonomichef Konsult har anlitats för 
genomlysning av ekonomi-
avdelningen och arbete är 
startat varför resultatet av 
detta bör inväntas innan ny 
värdering av risken görs i 
kommande års riskanalys. 

Nej 

38 Verksamhet 
Finansiell 
Förtroende 
Bristande 
efterlevnad 
av regelverk 
Redovisning 
Legal 

Risk för hög arbetsbelastning på 
grund av svårigheter att rekrytera 
och behålla personal, vilket kan 
leda till att fler slutar och/eller 
sjukskrivningar. 

3 3 9 Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller 
bedöms 
räcka 

Ekonomichef Konsult har anlitats för 
genomlysning av ekonomi-
avdelningen och arbete är 
startat varför resultatet av 
detta bör inväntas innan ny 
värdering av risken görs i 
kommande års riskanalys. 
 

Nej 

39 Legal Risk för bristande tillgänglighet på 
tomelilla.se på grund av att 
dokument inte anpassats tillräckligt, 
vilket kan leda till att vi bryter mot 
legala krav. 

4 2 8 Acceptabel 
 

Kommuni-
kationschef 

Risken är hög, men acceptabel 
då det sker löpande 
utvecklingsarbete. 

Nej 

40 IT-baserad Risk för att den tekniska 
plattformen för tomelilla.se slutar 
supporteras på grund av att den blir 
för gammal, vilken kan leda till att 
den får funktionella brister. 

3 2 6 Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller 
bedöms 
räcka  

Kommuni- 
kationschef 

Hanteras av kommunikations- 
avdelningen 

Nej 

41 Verksamhet Risk för stor frånvaro på grund av 
sjukdom, vabb, snöstorm etc., vilket 
leder till att sammanträden inte kan 
hållas.  

2 3 6 Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller 
bedöms 
räcka 

Kanslichef Mer distansarbete och 
distansmöten vid behov. 
Schema för vem som tar vilka 
sammanträden vid frånvaro. 

Nej 

42 Legal Risk att personuppgifter inte 
hanteras på ett korrekt sätt på 
grund av exempelvis okunskap, 
vilket kan leda till höga skadestånd. 

2 4 8 Direktåtgärd Kommun-
sekreterare 

Granskning som genomfördes 
2022 resulterade i åtgärd att 
utbildning ska genomföras. 
Den tas upp som en 
direktåtgärd för att följa upp 
utbildningsinsatserna. 

Ja 

25



43 Förtroende Risk för att god service inte hinns 
med på grund av att det tillkommit 
många nya förtroendevalda vilket 
leder till förtroendeskada. 

2 2 4 Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller 
bedöms 
räcka 

Kanslichef Prioriteringar görs. Nej 

44 Verksamhet Risk för ökad arbetsmängd på 
grund av instabilitet i politiken vilket 
leder till försenade utskick. 

2 2 4 Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller 
bedöms 
räcka 

Kanslichef Prioriteringar görs och det 
finns en god 
beredningsstruktur. 

Nej 

45 Verksamhet 
Förtroende 

Risk att det görs felaktiga 
utbetalningar på grund av 
pappersblanketter och omodernt 
lönesystem vilket leder till högre 
kostnader och förtroendeskada. 

2 2 4 Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller 
bedöms 
räcka 

Kanslichef Tillsammans med Lön i Ystad 
initiera mer modernt system. 

Nej 

46 Verksamhet Risk för begränsat verksamhets-
bortfall på grund av uppdatering av 
diarie- och ärendehanterings-
systemet vilket leder till problem att 
lämna ut handlingar och skicka ut 
kallelser i tid.  

3 2 6 Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller 
bedöms 
räcka 

Kanslichef 
 

God planering minskar risken. Nej 

47 IT-baserad  Risk att det blir en stor 
arbetsbelastning när Evolution ska 
levereras till e-arkivet, vilket leder 
till att andra uppgifter behöver 
prioriteras bort. 

3 2 6 Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller 
bedöms 
räcka 

Kanslichef  Prioriteringar görs. Nej 

48 Bristande 
efterlevnad 
av regelverk 

Risk för att kompletta handlingar 
inte kan skickas ut med kallelsen till 
sammanträde på grund av att 
tjänstemän inte är klara i tid, vilket 
leder till missnöje och att 
regelverket inte följs. 

4 2 8 Granskning Kanslichef  Granskning föreslås för 
efterlevnad av den nya rutinen 
för beredning.  

Ja 
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49 Verksamhet Risk att inte kunna komma åt beslut 
om Evolution inte fungerar under en 
längre tid, vilket leder till att 
handlingar inte kan lämnas ut, att 
kallelser inte kan skickas m.m. 

2 3 6 Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller 
bedöms 
räcka 

Kommun-
sekreterare 

Rutinen att alltid lägga 
protokoll i Netpublicator och 
skriva ut för att sätta i pärm 
medför att risken är hanterbar. 

Nej 

50 IT-baserad Risk att intrång och dataläckage 
inträffar utan att det upptäcks i tid 
på grund av att vi saknar 
säkerhetsprogram för denna 
detektering, vilket leder till att data 
kan förloras och förvanskas och då 
även leda till långa driftsavbrott. 

3 4 12 Direktåtgärd Digitaliserings-
chef 

Finns säkerhetslösningar som 
kan öka säkerheten. Idag finns 
det med befintlig budget inte 
utrymme att köpa in denna typ 
av säkerhetslösning. Risken 
anses dock hög.  

Ja 

51 IT-baserad Risk att hela IT-miljön stannar på 
grund av att kommunhusets 
reservkraft skulle sluta fungera 
vilket leder till driftstopp av hela IT-
miljön. 

3 3 9 Direktåtgärd Digitaliserings-
chef 

Detta hände i somras och 
ledde till långt avbrott med 
många följdfel efter att 
strömmen kom tillbaks. 
Digitaliseringschef ansvarar för 
att ge fastighetsenheten 
uppdrag att inrätta rutiner för 
att förebygga detta och hur det 
ska hanteras och åtgärdas vid 
eventuellt avbrott. 

Ja 

52 IT-baserad 
Verksamhet 

Risk för att vi inte har någon 
redundans för internet vid avbrott 
hos leverantören eller matning hos 
oss, vilket leder till driftstopp. 

3 2 6 Acceptabel Digitaliserings-
chef 

Redundanskostnaden är hög, 
dock är sannolikheten låg att 
det inträffar varför risken är 
acceptabel. 

Nej 

53 IT-baserad 
Verksamhet 

Risk för att vi inte får i gång 
systemen med rätt data tillräckligt 
snabbt vid dataförlust/serverkrasch 
vilket leder till verksamhetsbortfall. 

2 3 6 Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller 
bedöms 
räcka 

Digitaliserings-
chef 

Nytt system och nya rutiner 
har införts, varför befintliga 
åtgärder anses tillräckliga. 

Nej 

54 IT-baserad Risk för att nätet blir långsamt eller 
slutar att fungera på grund av ej 
tillräckliga åtgärder, vilket kan leda 
till verksamhetsbortfall. 

2 2 4 Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller 
bedöms 
räcka 

Digitaliserings-
chef 

Åtgärder infördes 2022, vilka 
anses tillräckliga. 

Nej 
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55 IT-baserad Risk för långvarigt strömavbrott på 
grund av yttre faktorer, vilket kan 
leda till verksamhetsbortfall. 

2 2 4 Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller 
bedöms 
räcka 

Digitaliserings-
chef 

Rutiner i verksamheterna för 
att klara sig utan ström 
bedöms tillräckliga.  

Nej 

56 IT-baserad Risk för att systemen ligger nere på 
grund av fel/buggar eller problem 
hos leverantörer vilket kan leda till 
verksamhetsbortfall. 

2 2 4 Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller 
bedöms 
räcka 

Digitaliserings-
chef 

Befintliga supportavtal för att 
förhindra detta anses 
tillräckliga. 

Nej 
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Förklaringar till riskanalysens kolumner  
 
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnderna, styrelsen och bolagen årligen göra en riskanalys kopplad till verksamhetens ansvar och uppdrag. En 
systematiskt genomförd riskanalys består av identifiering av risker, värdering av risker och hantering av risker. Dokumentationen av riskanalysen ska göras i denna mall. 
Samtliga identifierade risker ska ingå i riskanalysen, inte enbart de som förs över till internkontrollplanen, vilket även kan definieras som en bruttolista. 
 
Riskid 
Ange löpnummer för risken. Första risken får löpnummer 1. 
 
Riskkategori 
Vid identifiering av risker kan man använda sig av olika riskkategorier. Ange någon av nedanstående: 
 

• Omvärldsrisker 
• Verksamhetsrisker 
• Finansiella risker 
• Risker för förtroendeskada 
• Bristande efterlevnad av regelverk 
• Redovisningsrisker 
• Legala risker 
• IT-baserade risker 

 
Risk 
En risk är en aktivitet eller händelse som negativt påverkar kommunens förmåga att nå sina mål. Det är viktigt att formulera riskerna noggrant utifrån händelse, orsak och 
konsekvens. En riskformulering ska innehålla följande delar. 
 
Risk att … (händelse) inträffar på grund av … (orsak), vilket leder till … (konsekvens). 
 
Ta med alla risker, stora som små. Det är viktigt att riskerna lyfts fram, dokumenteras och blir synliga.  
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Sannolikhet 
Använd skalan för sannolikhet för att bedöma hur troligt det är att en viss risk-händelse kommer att inträffa under den bestämda tidsperioden, alternativt hur ofta den kan 
komma att inträffa under den bestämda tidsperioden. 
 

 
Konsekvens 
Använd skalan för konsekvens för att bedöma hur allvarlig påverkan en viss riskhändelse har på verksamheten om den skulle inträffa. Anpassa bedömningen av 
konsekvens till den verksamhet som riskanalysen gäller. En mycket allvarlig konsekvens inom en verksamhet kan vara att någon avlider medan andra delar av 
kommunens verksamhet har mycket allvarliga konsekvenser som är betydligt mindre drastiska. 
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Riskvärde 
Riskvärdet anges utifrån matrisen för riskvärdering beroende på sannolikhet och konsekvens ovan.  
 

 
 
Vidare hantering 
Ange om risken är acceptabel, att befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka, att den ska granskas eller om det behövs direktåtgärder. Utgå ifrån 
riskvärderingen. Risker som ska granskas eller är föremål för direktåtgärder ska vidare till internkontrollplan. 
 
Ansvarig 
Ange vem som är ansvarig för att utföra åtgärden/åtgärderna. 
 
Kommentar 
Kommentera varför risken anses acceptabel, vilken typ av befintliga åtgärder/inbyggda kontroller som bedöms räcka, varför den är föremål för granskning samt varför det 
behövs direktåtgärder och vilka direktåtgärder som föreslås. 
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Till internkontrollplan 
De risker som har höga riskvärde eller prioriteras högt av annat skäl samt risker som kräver direktåtgärder läggs in i mallen för riskanalys. Listan är ett underlag och stöd 
vid prioritering till vilka kontroller som ska ligga med i förvaltningens interna kontrollplan.  
 
Det är inte alltid självklart att risker med högt riskvärde ska åtgärdas först. Det finns alltid andra bevekelsegrunder, som hur komplicerad åtgärden är och kostnaden för 
åtgärden, som påverkar bedömningen. Det kan vara rationellt att åtgärda lägre prioriterade risker med lägre riskvärde tidigt om åtgärderna är okomplicerade och kostar 
litet, samtidigt som man väntar med en åtgärd för en högre prioriterad risk för att den är mer komplex och kostar mycket. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 6 Dnr KS 2021/212 

Budgetkompletteringar budget 2023 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar omfördela medel motsvarande höjning av 
personalomkostnadspålägget för helåret till 42,75%, från en nivå om 40,40%. 
Omfördelningen görs från det centrala finansieringskontot till följande nämnder: 

- Kommunstyrelsen 

- Samhällsbyggnadsnämnden 

- Byggnadsnämnden 

- Kultur & Fritidsnämnden 

- Vård- och Omsorgsnämnden 

- Familjenämnden 

- Överförmyndarnämnden  

 

Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomichefen i uppdrag att överföra medel om 
4132 tkr för helåret från det centrala finansieringskontot till Kommunstyrelsen 
utifrån tidigare fattade beslut om volymen för kommunledningskontorets 
internbudget.  

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela budget för helåret för plan- och 
exploateringsverksamheten om 2335 tkr från Samhällsbyggnadsnämnden till 
Kommunstyrelsen utifrån en tidigare genomförd verksamhetsflytt.  

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela budget för helåret för ledning, planering 
och material för städverksamheten om 466 tkr från Kommunstyrelsen till 
Samhällsbyggnadsnämnden utifrån en tidigare genomförd verksamhetsflytt. 

Ärendebeskrivning 
På grund av den fortsatt negativa ekonomiska utvecklingen, samt Tomelilla 
kommuns historiska finansiering av Kommunstyrelsen där främst politiska beslut om 
satsningar, samt facklig verksamhet inte avspeglats i kommunledningskontorets 
budgetvolym utan istället årligen skjutits till från ett centralt finansieringskonto, 
föreslås några omfördelningar inom den totala ramen för 2023 års budget. Syftet är 
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§ 6 forts. 

att öka transparensen och tydligheten kring de faktiska kostnaderna och volymerna 
för de olika verksamheterna, underlätta styrningen, samt förenkla administration och 
kostnadshantering internt, och vid samverkan med andra kommuner.   

Det första förslaget innebär att omfördela medel för höjningen av 
personalomkostnadspålägget (PO) till 42,75%, från en nivå om 40,40% som 
ramfördelningen i budgetbeslutet som togs i november 2022 utgick ifrån. Medel för 
det förhöjda PO:t var vid tillfället för budgetbeslutet budgeterat på ett centralt 
finansieringskonto, varifrån omfördelningen görs i det fall beslut fattas enligt förslag. 
Vid ett PO på 42,75% ökar de externa (fristående) kostnaderna med 1 081 488 kr för 
skola och förskola vilket hanteras inom befintlig ram. Valnämnden, Revisionen, samt 
Kommunfullmäktige exkluderas i förslaget till omfördelning.  

Den andra omfördelningen som föreslås är en omfördelning från det centrala 
finanseringskontot till Kommunstyrelsen om 4132 tkr. Dessa medel, där 
kommundirektörens utvecklingsmedel samt facklig verksamhet utgör de största 
posterna, är sedan tidigare beslutade och har historiskt utgjort en del av 
kommunledningskontorets kostnadsvolym utan att det synliggjorts i den faktiska 
internbudgeten. 

Två redan genomförda förflyttningar av verksamheter mellan nämnder förutsätter 
dessutom överflyttning av budget mellan dessa verksamheter då budgeten ska 
hanteras där verksamheten utförs.  

- Plan-, och exploateringsverksamheten är organisatorisk förflyttad från 
Samhällsbyggnadsnämnden till Kommunstyrelsen/Tillväxt & Utveckling. 
Budgeten om 2335 tkr föreslås därför omfördelas från 
Samhällsbyggnadsnämnden till Kommunstyrelsen.  

- Ledning och planering samt vissa inköp av material för städverksamheten är 
organisatoriskt förflyttad från Kommunstyrelsen/Ekonomienheten till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Budgeten om 466 tkr föreslås därför omfördelas 
från Kommunstyrelsen till Samhällsbyggnadsnämnden. 

Ekonomiska konsekvenser 
Besluten innebär inga ekonomiska konsekvenser då omfördelningarna sker inom den 
totala ekonomiska ramen för budget 2023.  

Barnperspektivet 
Vid ett PO på 42,75% ökar de externa (fristående) kostnaderna med 1 081 488 för 
Barn- och Utbildningsverksamheten vilket ger lika förutsättningar för skolor och 
förskolor oavsett driftsform. 
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§ 6 forts. 

Miljöperspektivet 
Föreslagna omfördelningar har inga effekter för miljöperspektivet.  

Uppföljning 
Enligt ekonomiårets sedvanliga uppföljningstillfällen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar omfördela medel motsvarande höjning av 
personalomkostnadspålägget för helåret till 42,75%, från en nivå om 40,40%. 
Omfördelningen görs från det centrala finansieringskontot till följande nämnder: 

- Kommunstyrelsen 
- Samhällsbyggnadsnämnden 
- Byggnadsnämnden 
- Kultur & Fritidsnämnden 
- Vård- och Omsorgsnämnden 
- Familjenämnden 
- Överförmyndarnämnden  

 

Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomichefen i uppdrag att överföra medel om 
4132 tkr för helåret från det centrala finansieringskontot till Kommunstyrelsen 
utifrån tidigare fattade beslut om volymen för kommunledningskontorets 
internbudget.  

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela budget för helåret för plan- och 
exploateringsverksamheten om 2335 tkr från Samhällsbyggnadsnämnden till 
Kommunstyrelsen utifrån en tidigare genomförd verksamhetsflytt.  

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela budget för helåret för ledning, planering 
och material för städverksamheten om 466 tkr från Kommunstyrelsen till 
Samhällsbyggnadsnämnden utifrån en tidigare genomförd verksamhetsflytt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, t.f. ekonomichef Mariana Vikström, handlingsid: Ks 2023.95. 
_________ 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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Ksau § 205 Dnr KS 2022/154 

Tidplan för budget 2024 med plan för 
2025-2026 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
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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§ 205 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 
Majoritetens budgetförslag MBL-förhandlas med de fackliga organisationerna. 
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Sammanträdesdatum 
7 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 205 forts. 

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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Sammanträdesdatum 
7 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

 
§ 205 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. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta tidplan för budget 2024 med plan för 2025–2026. 

Beslutsunderlag 
Tidplan mål och budget 2024 med plan för 2025–2026, handlingsid: Ks 2022.3413. 

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. 

________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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Ksau § 9 Dnr KS 2022/154 

Planeringsförutsättningar för budget 
2024 med plan för 2025-2026 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och budget 
2024-2026, handlingsid: Ks 2023.98, samt remittera förutsättningarna till nämnderna 
för yttrande enligt bilaga 1 för svar senast den 11 april 2023. 

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

Ärendebeskrivning 
I enlighet med det fastställda reglementet för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning ska 
planeringsförutsättningarna för kommande planperiod fastställas av 
kommunstyrelsen.  

Budgeten för år 2024 och plan 2025-2026 behandlas i kommunfullmäktige den 19 
juni 2023 och därför ska nämnderna lämna sina remissyttranden senast den 11 april 
2023. Dessa yttranden kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan 
nämnderna och budgetberedningen. 

Planeringsförutsättningarna utgår från SKR:s skattunderlagsprognos enligt cirkulär 
22:57 från 221227. 

Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska förutsättningarna under planperioden innebär en kraftig försämring 
gentemot tidigare år. Samtidigt är den demografiska utmaningen framöver större där 
de i arbetsför ålder behöver försörja allt fler. Sammantaget för perioden beräknas 
skatteunderlaget inte räcka till att finansiera en växande kommunal 
verksamhetsvolym i linje med den senaste tioårsperioden.  

Barnperspektivet 
Ett försämrat realt skatteunderlag i kombination med ökande demografiska behov av 
kommunens tjänster kan få konsekvenser sett utifrån barnperspektivet. I detta läge i 
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Justerandes sign    

 

budgetprocessen går det inte att säga mer om vilka dessa konsekvenser eventuellt 
blir. Den politiska berednings-, och beslutsprocessen med beslut om budget för 
planperioden 2024-2026 i kommunfullmäktige 19 juni 2023 behöver inväntas.  

 

§ 9 forts. 

Miljöperspektivet 
Ett försämrat realt skatteunderlag i kombination med ökande demografiska behov av 
kommunens tjänster kan få konsekvenser sett utifrån miljöperspektivet. I detta läge i 
budgetprocessen går det inte att säga mer om vilka dessa konsekvenser eventuellt 
blir. Den politiska berednings-, och beslutsprocessen med beslut om budget för 
planperioden 2024-2026 i kommunfullmäktige 19 juni 2023 behöver inväntas.  

Uppföljning 
Antagandet av planeringsförutsättningarna är starten för det kommande 
budgetarbetet och utgör ett underlag för nämndernas, och budgetberedningens 
arbete inför beslut i kommunfullmäktige den 19 juni 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och budget 
2024-2026, handlingsid: Ks 2023.xxx, samt remittera förutsättningarna till nämnderna 
för yttrande enligt bilaga 1 för svar senast den 11 april 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Tf Ekonomichef Mariana Vikström, handlingsid: Ks 2023.97. 

Planeringsförutsättningar 2024-2026, handlingsid: Ks 2023.98. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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Beslutad av:  

Datum:   

Dokumentansvarig politisk instans: Kommunstyrelsen 

Dokumentansvarig tjänsteperson: Tf Ekonomichef Mariana 

Vikström 

Diarienummer: KS 2022/154 

 

 

 

   

Planeringsförutsättningar 
2024 - 2026 
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1 Inledning och bakgrund 
Kommunens årliga budgetprocess för kommande planperiod 2024-2026 startar i 
januari. Utgångspunkten för de första stegen i beredningen av budget inför 
kommunfullmäktiges beslut i juni, är de planeringsförutsättningar som presenteras i 
detta dokument. De redovisade planeringsförutsättningarna utgår i sin tur från de 
analyser och uppgifter som SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) presenterade 
den 15 december föregående år och som kan läsas i sin helhet i SKR cirkulär 22:54. 
Ett kompletterande cirkulär 22:57 skickades ut den 27 december där fokus låg på 
korrigeringar av tidigare prognoser kring fastighetsavgiften för 2022 och 2023.  

Budgetprocessens planeringsförutsättningar kommer revideras under 
budgetprocessens gång där de slutliga uppgifterna inför Kommunfullmäktiges beslut 
i juni kommer att utgöras av SKR:s uppdaterade prognoser som de informerar om i 
mitten av april.  

Planeringsförutsättningarnas syfte är att ge ett underlag till den politiska 
budgetprocessen och de beslut som följer av densamma. Dock ska det betonas att 
alla uppgifter bygger på prognoser där Tomelilla kommun i likhet med andra 
kommuner förlitar sig på den kompetens som SKR och dess underleverantörer 
besitter för prognoser kring den allmänna samhällsekonomiska utvecklingen, samt 
dess koppling till intäkter i form av skatter och generella statsbidrag som utgör 
kommunernas främsta inkomstkälla. Prognoser kring utfallet av de utjämningssystem 
som råder mellan kommuner utgör också det en väsentlig del av uppgifter som 
Tomelilla får denna väg. Budget och planprocessen ska utifrån detta ses som en 
levande process där analyser, prognoser och andra underlag revideras efterhand som 
ny kunskap tillkommer, och där den slutgiltiga budgeten är ett beslut om en 
förmodad framtid utifrån de bästa planeringsförutsättningarna som rådde vid det 
aktuella beslutstillfället.  

Världsläget i skrivande stund innehåller många osäkerhetsfaktorer med stor påverkan 
på den samhälleliga utvecklingen och ekonomin som i sin tur direkt påverkar 
kommunens förutsättningar. Därav är SKR tydlig med att det idag är svårt att 
prognosticera faktorer såsom prisutveckling, inflation och ränteläge för 2025-2026. 
Dessa faktorer har en direkt påverkan på kommunernas köpkraft och kostnader för 
pensioner, likväl som skatteunderlagsutvecklingen vilken är avgörande för 
kommunernas intäkter. Sammantaget förstärker det än mer behovet att se 
budgetprocessen som en levande process över hela planeringsperioden. Det ökar 
också kravet på en höjd beredskap och förmåga att anpassa och revidera utifrån de 
nya förutsättningar som kan förväntas dugga tätt från SKR med mer kort varsel än 
vad som är brukligt.  
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2 Budgetsprocessens tidplan 
Med förbehåll för att beslutet om tidplanen inte ännu fattats ser tidplanen ut enligt 
följande:  

Datum Händelse 

11 januari Omvärlds- och nulägesworkshop 

25 januari Beslut KS budgetförutsättningar 

29 mars  Samråd med bolag 

11 april Deadline inlämning remissyttrande 
från nämnder 

26 april  Budgetberedning 

(drift-, och investeringar) 

30 april Deadline inlämning budgetförslag 
bolag och förbund 

17 maj Budgetberedningen tar fram förslag 
till budget (drift-, och investeringar) 

26 maj MBL av budgetförslag 

31 maj KS beslutar om förslag till budget 

9 juni  Reservdag MBL av budgetförslag 

19 juni KF beslut om budgetförslag 

 

Under hösten fokuseras arbetet på nämndernas internbudgetar utifrån 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Det finns också en möjlighet för 
Kommunfullmäktige att göra justeringar av antaget förslag enligt nedanstående 
tidplan:  
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Datum Händelse 

30 september Deadline KS och nämndernas beslut 
om sina internbudgetar och 
nämndmål 

4 oktober Eventuella justeringar från 
budgetberedningen 

18 oktober KS fattar beslut om eventuella 
justeringar 

6 november KF fattar beslut om eventuella 
justeringar 

 

 

 

3 Övergripande samhällsekonomisk 
utveckling 

SKR utkommer två gånger om året med en ekonomirapport där den övergripande 
samhällsekonomiska utvecklingen samt kommunernas och regionernas ekonomiska 
situation och förutsättningar på några års sikt belyses. Höstens ekonomirapport kom 
i december vilket är senare än vanligt. Orsaken är valet 2022 där SKR avvaktat med 
syftet att inarbeta den nya regeringens budgetproposition. Samtliga kalkyler i 
rapporten, som även sammanfattas i cirkulär 22:54 hade stoppdatum den 8 
december.  

Sedan den förra Ekonomirapporten gavs ut i maj har det ekonomiska klimatet 
försämrats ytterligare, vilket får stor påverkan framåt på alla delar av 
samhällsekonomin, inklusive kommuner och regioner. Den höga inflationen har 
tvingat världens centralbanker till snabba och kraftfulla räntehöjningar. Utvecklingen 
har bidragit till ett sämre ekonomiskt klimat, annalkande lågkonjunktur och ökad 
osäkerhet vilket innebär att offentliga sektorns förutsättningar är utmanande. 
Skatteunderlaget håller uppe relativt väl i nominella termer, men kraftigt stigande 
kostnader gör att det reala skatteunderlaget urholkas rejält och medför minskad 
köpkraft för sektorn. Vi får gå tillbaka långt i tiden för att se motsvarande utveckling. 
Europa är särskilt hårt drabbat och för Sveriges del pekar nyckeltalen mot en svag 
BNP-tillväxt 2023 och 2024.  
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Det förväntade ekonomiska överskott som de flesta kommuner och regioner bedöms 
få för verksamhetsåret 2022 vänds under 2023 och 2024 till ett underskott för hela 
sektorn vilket i mångt och mycket beror på en kraftfull ökning av 
pensionskostnaderna utifrån dess värdesäkring i form av koppling till KPI. Med 
antagande om att sektorn får elpriskompensation på 5 miljarder kronor och att det 
genomförs effektiviseringsåtgärder beräknas underskottet i regionerna uppgå till –11 
miljarder 2023. Kommunernas resultat beräknas till +8 miljarder, vilket gör att 
sektorn totalt får ett underskott. Resultaten beräknas falla till ett sammantaget 
underskott på 24 miljarder 2024 utan ytterligare åtgärder utöver de som redan 
planeras och vidtas i det fall kostnaderna växer i takt med prognosticerad inflation 
och behov kopplat till den demografiska utvecklingen.  

Förutom ett tufft ekonomiskt läge blir behovsökningarna i kommunsektorn och 
utbudet på arbetsmarknaden en svår ekvation att lösa framöver varför den generella 
kompetensutmaningen behöver angripas från flera håll. Dels gäller det att 
upprätthålla och öka attraktionskraften för de yrken som kommuner har behov av, 
och ge förutsättningar för fler att arbeta både mer och längre, och dels gäller det att 
med nya arbetssätt minska behovet av personal i relation till behoven hos invånarna. 
Det förebyggande arbetet för att motverka ökande behov hos en åldrande befolkning 
är ytterligare en strategi som pekas ut för framgång inom området.  

 

3.1 Den demografiska utvecklingen och dess 
konsekvenser 

Sveriges demografiska utveckling innebär i korthet att den så kallade midjan 
innehållandes människor i arbetsför ålder blir smalare sett över åren emedan 
åldersgrupperna äldre ökar i högre takt. Demografin innebär en utmaning för den 
offentliga sektorn där behoven i de ökande grupperna äldre, ska mötas av färre i de 
åldersgrupper vars arbetade timmar bidrar med skatteintäkter och dessutom utgör 
den personal som krävs för att möta behoven i vardagen. Utvecklingen illustreras 
tydligt i följande bilder från SKR: 
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3.2 Från återhämtning till lågkonjunktur och dess 
konsekvenser för den reala 
skatteunderlagsutvecklingen 

Svensk och global konjunktur har varit inne i en period av återhämtning efter 
pandemin men nu försvagas konjunkturen i snabb takt. Nästa år kommer varken 
USA eller Europa att agera draglok för världsekonomin och den europeiska 
ekonomin drabbas särskilt hårt av kriget i Ukraina. Effekterna av den höga 
inflationen, med efterföljande räntehöjningar från världens centralbanker kyler av 
ekonomin vilket innebär en svag tillväxt avseende BNP. Sverige går in i en 
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lågkonjunktur 2023, med negativ tillväxt, minskad efterfrågan av arbetskraft och 
stigande arbetslöshet som följd. SKR antar i den samhällsekonomiska prognosen att 
centralbankerna kommer att vinna kampen mot den höga inflationen genom 
ytterligare räntehöjningar i början av 2023. Det dröjer dock betydligt längre innan 
konjunkturen åter kommer att stärkas och först 2026 bedöms konjunkturen i Sverige 
nå balans. Hög nivå på räntor och inflation kommer att bestå under många år, något 
som får betydande konsekvenser för samhällsekonomin. För Sverige är det ändå 
betryggande med två positiva utgångslägen: en hög sysselsättning och starka 
offentliga finanser. Osäkerheten är ovanligt stor, SKR räknar ändå med att det 
kommunala skatteunderlaget nominellt hålls uppe relativt väl de kommande åren 
men urholkas av pris- och löneökningar. Det innebär en svag real 
skatteunderlagstillväxt, som till och med minskar 2023 med dämpad kommunal 
konsumtion som följd. 

 

 
Nominellt sett ökar skatteunderlaget relativt väl, men till följd av höga pris- och löneökningar, som till stor 
del kommer från ökade pensionskostnader, urholkas skatteunderlaget realt sett 2023. Den senaste gången 
det inträffade var 2003 efter ITkraschen. Prisutvecklingen för 2025 och 2026 är mycket osäker. 

 

 

3.3 Inflationen och dess påverkan på 
pensionskostnaderna 

 

Kostnaden för avtalspensioner beräknas öka med 45 miljarder kronor 2023, för att 
året därpå följas av en ytterligare kraftig ökning på cirka 19 miljarder. 
Kostnadsökningen i miljarder kronor är ungefär lika stor i kommunerna och 
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regionerna. Den stora ökningen 2023 beror främst på inflationsuppgången, men även 
på löneökningar under pandemin och premiehöjningar i det nya pensionsavtalet. En 
dryg fjärdedel förklaras sammantaget av det nya pensionsavtalet som tecknades 
mellan SKR, Sobona och de fackliga organisationerna och som gäller från 2023. 
Andelen anställda med höga lönenivåer som medför en förmånsbestämd pension 
som värdesäkras med prisbasbeloppet ökar, men drabbar Regionerna i högre 
utsträckning på grund av ett högre löneläge generellt.  

 

 
Pensionskostnaderna kommer att fördubblas mellan åren 2022 till 2024 främst som en följd av den kraftiga 
inflationen som påverkar prisbasbeloppet kraftigt. Regionerna påverkas betydligt mer av de ökade 
kostnaderna än kommunerna gör. Pensionskostnaderna ökar med 23 miljarder kronor i kommunerna 2023 
och med ytterligare 8 miljarder år 2024. För regionerna är motsvarande siffror 22 miljarder respektive 
ytterligare drygt 10 miljarder. Utvecklingen av pensionskostnaderna åren 2025 och 2026 är mycket osäkra 

 

3.4 Kompetensförsörjning är den största utmaningen 
Även om ekonomin är ytterst begränsad kommande år är kompetensförsörjningen 
den allra största utmaningen framöver enligt SKR:s bedömning. Bristen på 
arbetskraft kommer att öka och bli än mer omfattande såväl inom offentlig sektor 
som i näringslivet. SKR:s beräkningar visar att omkring 54 procent av den ökade 
sysselsättningen fram till 2031 behövs i kommuner och regioner, givet oförändrad 
personaltäthet och ökade demografiska behov. Idag arbetar cirka 25 procent av 
arbetskraften i välfärden. Sysselsättningsökningen i näringslivet beräknas utgöra 70 
procent av den tillkommande arbetskraftsökningen, enligt organisationen Svenskt 
Näringsliv. Den statliga satsningen på ett utbyggt försvar kräver enligt 
Försvarsmakten 108 000 fler anställda fram till 2030, vilket motsvarar cirka 64 
procent av den ökade arbetskraften. Det är tydligt att det kommer att krävas stora 
förändringar i både utbud av arbetskraft och arbetssätt framöver om vi ska klara 
kompetensförsörjningen.  
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Personer i arbetsför ålder, 20–66 år, ökar enligt SCB:s prognoser med 253 000 
personer fram till år 2031. Räknat i antal faktiskt sysselsatta är ökningen bara 169 000 
personer, då ökningen av den arbetsföra befolkningen främst sker i de yngre och 
äldre åldrarna där många studerar eller börjar gå i pension. SKR:s beräkningar visar 
att med oförändrad personaltäthet skulle kommuner och regioner behöva öka antalet 
anställda med 91 000 fram till 2031. Flest medarbetare behövs inom äldreomsorgen 
och sjukvården, nästan 80 000, vilket beror på att den snabbast ökade 
befolkningsgruppen främst finns bland de över 80 år och denna grupp har störst 
behov av vård och omsorg. I välfärden har vi hittills haft en kostnadsökning utöver 
den som kommer från demografiska förändringar, som bland annat förklaras av 
ökade ambitioner och ökad personaltäthet. I tidigare rapporter har vi räknat med att 
den trenden skulle fortsätta. Det kommer dock inte att vara möjligt att den 
utvecklingen fortsätter och inte heller att bibehålla dagens personaltäthet för vare sig 
kommunsektorn, staten eller näringslivet. 

 

 
Antalet sysselsatta ökar betydligt långsammare under den kommande tioårsperioden jämfört med den senaste, 
med endast 169 000 personer istället för 370 000 personer. För att klara de ökade demografiska behoven i 
kommunsektorn med oförändrad personaltäthet behöver 91 000 fler rekryteras. Behoven framöver är 
koncentrerade till framförallt vård och om - sorg då andelen äldre ökar kraftigast. Därutöver behöver 
sammantaget 319 000 pensionsavgångar ersättas i välfärden fram till 2031. 

 

4 Förutsättningar för kommunerna 
För kommunerna väntar tuffa år 2023 och 2024 utifrån att kommunernas köpkraft 
urholkas drastiskt beroende på allmänna prisuppgångar, högre räntor, höjda 
pensionskostnader samt kraftig urholkning av skatteunderlaget. Minskning av 
pensionskostnaderna förväntas först 2025 utifrån prognosen att inflationen då sjunkit 
tillbaka vilket förväntas få effekt på räntorna som i dagsläget är Centralbankens främsta 
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vapen i inflationsbekämpningen. Dock prognosticeras betydligt högre ”normalnivåer” 
än tidigare år under överskådlig framtid vilket även gäller konsumentpriserna där 
åtgång till gamla nivåer inte ligger inom ramen för det förväntade. Konjunkturen i 
Sverige förväntas vara fortsatt svag 2024 där en viss uppgång kan skönjas först 2025. 
Generellt så är SKR:s prognoser för kommunsektorn nedreviderade från deras 
prognoser i oktober 2022.  

 

4.1 Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex 
I SKR:s kalkyler beräknas kommunernas verksamhetskostnader både i löpande 

och fasta priser. Den årliga förändringen av kostnaderna i fasta priser 

kallas också verksamhetens volymförändring. Volymförändring utgörs 

alltså av skillnaden mellan förändring i löpande pris och prisförändringar 

på arbetskraft (löneökningar och PO-pålägg) och övrig förbrukning. I tabellen 

nedan redovisas vår senaste bedömning av prisförändringar under perioden 

2022–2026. Syftet med uppgifterna är att göra det möjligt för kommuner 

att räkna om från löpande till fasta priser i samband med budgetarbetet.  

Jämfört med prognosen i oktober har priserna för övrig förbrukning 

för 2022, men också för 2023, reviderats upp. För PKV 2022 innebär 

detta en upprevidering med tre tiondelar. Arbetskraftskostnaderna 2023 är 

uppreviderade dels som en konsekvens av högre timlöneantagande, dels av 

högre pensionskostnader. Sammantaget antas arbetskraftskostnaderna öka 

med 7,2 procent 2023, vilket är tre tiondelar snabbare än i prognosen från 

oktober. 2024 innebär små förändringar i arbetskraftskostnaderna, en liten 

nedrevidering av timlöneantagandet tas ut av en ökning av pensionskostnaderna. 

Precis som i prognosen från oktober är effekterna av den nya 

pensionsöverenskommelsen AKAP-KR som gäller från och med den 1 januari 

2023 inkluderad. 

Den totala ökningen av PKV 2023 är 6,4 procent, och jämfört med prognosen 

från oktober är ökningen 0,4 procentenheter. Pensionskostnaderna fortsätter 

att öka 2024 men inflationsantagandet är mycket lågt vilket gör att 

ökningen av PKV blir förhållandevis normal. En kraftig nedgång av 

pensionskostnaderna 2025, som en konsekvens av sjunkande inflation, gör att 

arbetskraftskostnaderna även i denna prognos förväntas bli negativa, trots 

att timlönerna ökar med 3,3 procent enligt prognosen. 

 

51



 
 

 

 

11 (17) 

 

 

 

4.2 Skatteunderlagets utveckling för kommunerna 
 

SKR:s senaste prognos innebär en viss nedrevidering av skatteunderlagstillväxten 
fram till 2026 vilket främst är en följd av förslagen i budgetpropositionen 2023 där 
återinförandet av reseavdragen anges som främsta orsaken till det minskade 
nominella skatteunderlaget.  
Trots den nominella tillväxten för planperioden urholkas kommunsektorns köpkraft 
vilket beror på prisökningarna. Den allmänna prisuppgången drabbar på olika sätt de 
kommunala utgifterna och specifikt genom avtalspensionerna utifrån dess koppling 
till prisbasbeloppet som gått upp kraftigt. 
Sammantaget för perioden beräknas skatteunderlaget inte räcka till att finansiera 
en växande kommunal verksamhetsvolym i linje med den senaste 
tioårsperioden.  
 

 

 
 

4.3 Disponering av resultatutjämningsreserven 
Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) 
användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras 
måste framgå av de egna riktlinjerna för RUR som beslutas av fullmäktige. 
Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av 
det årliga underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga 
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utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas 
om det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet. 
Med vår nuvarande prognos skulle det vara möjligt för 2023 och 2025– 
2026. En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett 
negativt balanskravsresultat. 
 
 
 

 
 

5 Förutsättningar för Tomelilla kommun  
Tomelillas beslutade vision från 2020 och kommunfullmäktiges målområden med 
tillhörande mål utgör grunden för budgetprocessen utifrån att det är den riktning 
som politiken pekar ut för alla verksamheter i Tomelilla kommun där den 
ekonomiska fördelningen mellan nämnderna är verktyget för verksamheterna i deras 
arbete med att uppfylla politikens intentioner. De finansiella målen är en viktig del av 
att uppnå god ekonomisk hushållning, vilket är en förutsättning för en kommuns 
förmåga att hantera sitt långsiktiga åtagande gentemot medborgarna. 
Kommunfullmäktige beslutar i samband med budgetbeslutet i juni att antingen 
fastställa Vision, verksamhetsmål, och finansiella mål alternativt revidera desamma. 

 

 

 

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

 

 

Finansiella mål:  

Resultatmål 

• Extern resultatnivå, exklusive extraordinära intäkter och kostnader, 
ska uppgå till lägst 2,0 % i genomsnitt under mandatperioden 2023-
2026 

Investeringsmål 

• Nettoinvesteringar får i genomsnitt under perioden 2023-2026 
uppgå till max 12 % av totala skatteintäkterna. 

Skuldmål 

• Självfinansieringsgraden av investeringarna ska uppgå till minst 55 
% i genomsnitt under perioden 2023-2026. 
Investeringar inom den skattefinansierade verksamheten bör fullt ut 
självfinansieras via generat kassaflöde från verksamheten, dvs. 
nyupplåning bör undvikas. Avgiftsfinansierad vatten- och 
avloppsverksamhet kan finansieras genom upptagna lån. 
Bedömning av påverkan av taxenivåer ska göras. 
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5.1 God ekonomisk hushållning 

Enligt kommunallagen ställs det krav på att kommunerna ska ha god ekonomisk 
hushållning och redovisa ekonomisk balans. Föreskrifterna i kommunallagen om 
balanskrav innebär i korthet att årsbudgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger 
kostnaderna.  
Kommunen kan fastställa en budget som inte är i balans, om det föreligger synnerliga 
skäl. Om årets resultat i årsredovisningen är mindre än noll kronor, ska det negativa 
resultatet regleras och det egna kapitalet återställas senast tre år efter att det negativa 
resultatet uppkommit. Vid underskott ska en åtgärdsplan upprättas som anger hur 
det egna kapitalet ska återställas, alternativt kan beslut om att aktivera 
resultatutjämningsreserven (RUR) som för närvarande omfattar 30 mkr  i det fall 
samtliga kriterier för aktivering av RUR:en är uppfyllda. 

Kommunen kan redan i samband med budgetbeslutet planera för att göra en 
reservering till resultatutjämningsreserven.  
Slutligt beslut kan dock tas först i samband med behandlingen av årsredovisningen. 

Tomelilla kommun definierar god ekonomisk hushållning som en sammanvägd 
bedömning av kommunens samtliga mål, både finansiella mål och verksamhetsmål. För 
att god ekonomisk hushållning ska anses uppnått ska minst två tredjedelar av samtliga 
mål samt de tre finansiella målen vara antingen helt uppfyllda eller på väg att uppfyllas 
under året. 

5.2 Befolkningsprognos 
Befolkningen uppgick till 13 712 vid årsskiftet 2021/2022 och hade ökat till 13 793 
personer vid november månads utgång 2022. Prognosen i budgetbeslut inför 2023 
angav en befolkningsutveckling motsvarande 13 800 för 2023, samt därefter en 
ökning om 50 invånare netto per år fram till och med år 2025 då invånarantalet 
förväntas uppgå till 13 900 invånare. I prognos för 2026 är det rimligt att anta samma 
invånartillväxt som tidigvarande vilket innebär 13 950 invånare.  

5.3 Bokslut 2022 och budget 2023 
För verksamhetsåret 2022 budgeterades ett resultat om 16,5 mkr vilket i prognosen i 
samband med budgetbeslutet i Kommunfullmäktige prognosticerades till 41,5 mkr. Det 
stora överskottet hänförs främst till positiva utfall i slutavräkningen av skatteunderlaget 
2021, samt ny positiv prognos för detsamma för 2022. Utifrån mindre gynsamma 
förutsättningar i prognoserna för verksamhetsåret 2023 har ett resultat om drygt 13,8 
mkr budgeteras vilket inrymmer en effektivisering av verksamheterna om 22 mkr. Målet 
om ett resultat motsvarande 2% av skatter och statsbidrag är uppfyllt om det nås som ett 
genomsnitt över hela mandatperioden. För 2023 innebär det 18,5 mkr i det fall målet 
skulle uppfyllas på årsbasis. I budgetbeslutet för planperioden 2023-2025 innebär 
resultatet för 2024 motsvarande drygt 15,7 mkr att även detta års resultat understiger 2 % 
av skatter och statsbidrag. För 2025 och 2026 förutsätts detta kompenseras genom 
resultat som överstiger 2 % i skatter och statsbidrag i nivåer så målet är uppfyllt under 
mandatperioden.  
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5.4 Slutavräkningar 2021-2023 
Prognoserna för slutavräkning avseende skatteunderlaget för åren 2021-2023 har 
reviderats i SKR:s senaste cirkulär.  

För 2021 prognosticerar SKR med en uppräkning av skatteunderlaget motsvarande 5,3% 
vilket innebär en uppräkning med 1462 kronor per invånare. Jämfört med prognosen i 
oktobercirkuläret är det en försämring med 31 kronor per invånare. Avräkningen regleras 
i januari 2023 när slutgiltiga uppgifter från Skatteverket inkommer.  

För 2022 är prognosen från SKR oförändrad sedan oktobercirkuläret utkom. 

För 2023 är prognosen från SKR lägre än tidigare prognos. Effekten av ny prognos är en 
negativ post om -317 kr per invånare den 1/11 2022.  

 

5.5 Fastighetsavgiften  
I budget för 2022 och 2023 ingår prognos för kommunens intäkt kopplat till 
fastighetsavgiften som är en del av kommunens totala skatteintäkter. Prognosen lämnas 
av SKR och uppgifterna revideras en gång årligen i december för innevarande samt 
kommande år. Detta år meddelade SKR den 26 december att prognoserna för 2022 och 
2023 innehållit ett beräkningsfel som uppdagats i samband med den årliga uppdateringen 
av siffrorna. Tomelilla är en av 27 kommuner där beräkningsfelet slagit extra hårt i 
negativ riktning. För Tomelillas del innebär differensen för 2022 drygt 900 tkr som 
kommer påverka resultatet i negativ riktning i det fallet slutavräkningen sammanfaller 
med den nya prognosen. För 2023 innebär beräkningsfelet en negativ resultatpåverkan 
om knappt 1,6 mkr i det fall prognosen sammanfaller med resultatet av 
skattemyndighetens slutavräkning.  

 

5.6 Internränta 
Den av SKR föreslagna räntan bygger på kommunsektorns genomsnittliga räntekostnad 
för sin skuld/upplåning. Den tas fram i samarbete med Kommuninvest. Det 
huvudsakliga underlaget är data från Kommuninvests skulddatabas, KI Finans. 

Sedan bedömningen gjordes har det varit en mycket snabb ränteuppgång. Utifrån det 
rådande ränteläget (24/5) beräknas därför den genomsnittliga räntan i kommunsektorn 
år 2023 att bli högre; cirka 1,75–2,0 procent istället för 1,25 procent som är föreslagen 
internränta för 2023. Ränteläget är dock mycket osäkert. 

SKR tar fram föreslagen internränta som ett underlag för beräkning av kapitalkostnader 
på (aktiverade) investeringar vid budgetering, och intern styrning för de kommuner som 
inte kan beräkna internräntan utifrån sin egen upplåning. 

5.7 Generella statsbidrag 
I regeringens budgetförslag som presenterades i november 2022 tillkom en post om 
4200 mkr i generella statsbidrag. Budgetbeslutet för 2023 innefattade inte de medel som 
tillkommer Tomelilla kommun i och med det ökade generella statsbidraget.  
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5.8 Ekonomiska förutsättningar för planperiod 2024-2026 
 

Procent 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Nominellt skatteunderlag  5,3 5,2 3,6 4,3 4,4 4,0 

Prisökningar 2,9 4,0 6,3 3,8 -0,5 3,0 

Realt skatteunderlag i  2,6 1,7 -2,7 0,6 4,8 0,9 

Arbetskraftskostnader   2,3 7,2 4,2 -0,4 3,5 

Övrig förbrukning  8,0 4,5 2,3 2,4 2,7 

Prisförändring   4,0 6,4 3,6 0,5 3,2 

Personalomkostnadspålägg  39,25 44,53 Osäker Osäker Osäker 

Internränta  1.0 1.75-
2,0 

Osäker Osäker Osäker 

 

 

 

5.9 Översikt prognosticerade intäkter skatter, generella 
statsbidrag och kommunal utjämning 

 

 

 
 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Skatteintäkter 592 595 601 531 628 865 655 873 681 944 709 051 737 236 766 540

Generella 

statsbidrag 

och 

kommunal 

utjämning 316 107 330 497 337 806 339 271 343 795 348 754 353 764 358 946

Summa 908 702 932 028 966 670 995 144 1 025 738 1 057 805 1 091 000 1 125 487
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Bilaga 1 

Mall för nämndernas remissyttrande till 
budgetberedningen 

 

Nämndens ansvarsområde  

Nämndens största och viktigaste utmaningar enl nulägeskartan och 
nyckeltal  

Konsekvenser på kort och lång sikt  

Nämndens sätt att möta utmaningen  

- Omprioritering av verksamhet etc 

Taxor- och avgifter  

Demografiska effekter på verksamheten  

Budgetyttrandets påverkan på barnperspektivet  

Budgetyttrandets påverkan på miljöperspektivet 

Nämndens förslag till mål för att förstärka god ekonomisk hushållning  

Nämndens förslag till nämndmål 

Investeringsbehov 

- Kort beskrivning av investeringen 

- Konsekvenser på driften 

- Prioritering mellan investeringarna 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 13 Dnr KS 2022/183 

Framtida hantering av kommunens 
fibernät 

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. 

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  
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 13 forts. 

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 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. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 13 forts. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta att 
förvaltningen går vidare med försäljning av fibernät, och påbörjar försäljning av 
fibernät med hjälp av konsult.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden § 103/2022, handlingsid: Ks 2022.3622. 

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. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Tobias Högborg (C) yrkar att köpeskillingen ska godkännas politiskt innan accept. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar i enlighet med Tobias Högborgs (C) förslag. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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From:                                 Martin Wassenius (Tomelilla Direkt)
Sent:                                  Fri, 23 Dec 2022 14:37:33 +0000
To:                                      Ks-zen
Subject:                             Re: God Jul och Ett Gott Nytt ÅR med siktet på 2023 / britt-
marie.borjesson@tomelilla.se

Zendesk ID: 841976

Från: Britt-Marie Börjesson
Datum: 2022-12-23 kl. 08.30
Detsamma till dig. Jag diarieför ditt mail och dina synpunkter samt vidarebefordrar det till vår 
samhällsbyggnads- samt digitaliseringsverksamhet.
Med vänlig hälsning 

Britt-Marie Börjesson
Kommundirektör
Telefon: 0417-182 48
E-post: britt-marie.borjesson@tomelilla.se

Tomelilla kommun
Gustafs Torg 16
273 80 Tomelilla

tomelilla.se

Följ oss gärna!

  

 

22 dec. 2022 kl. 14:07 skrev Sandström, Jörgen <jorgen.sandstrom@vasteras.se>:

 
Hej Britt-Marie, 
Såg i ett nyhetsbrev att ni möjligen avser att sälja er fiberinfrastruktur och blir lite orolig kring 
resonemanget som fanns i nyheten. Där lyftes omhändertagandet som den stora frågan och 
jag tänker att det är enkelt att lösa utan att sälja själva fibern.
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https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsv-se.facebook.com%2Ftomelillapaosterlen&data=05%7C01%7Cks-zen%40tomelilla.se%7C39d1bb75ad644701b9be08dae4f33b69%7Cccdf5f7a254f42918e9e800039805fd4%7C1%7C0%7C638074030590733873%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fgpw22XNXLj8lvd3eTrdkXtvRYs1Mk1mRCJtuV11mJE%3D&reserved=0
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Att en offentlig aktör tillhandahåller fiber på orten på öppna och lika villkor gynnar 
tjänsteutbudet och håller nere priserna, både till privatpersoner, företag och den egna 
verksamheten har det visat sig. Vid en försäljning får man nog räkna med att de egna 
kostnaderna kommer att öka likväl som möjligheten att öka konkurrensen på den lokala 
marknaden kommer minska.
Vill också poängtera att det offentliga nätet inte alls behöver vara dominerande eller 
heltäckande, bara tillräckligt stort för att sänka priserna och öka utbudet. Skötsel och 
förvaltningen går alldeles utmärkt att upphandla annan aktör att hantera tänker jag för det 
förstår jag är svårt att hantera i förvaltningsformen.
 
Kan också berätta att Västerås har gemensam plattform för etjänster tillsammans med 
Eskilstuna, Strängnäs och Enköping. Vi har gjort samma val som Tomelilla från leverantören 
Selfpoint, där jag förstått att ni samverkar med bla Ystad. 
Där finns viss samverkan kring att dela utveckling och erfarenheter mellan våra ”kluster”, 
vilket är ett utmärkt sätt att dela erfarenheter och sänka kostnaderna för utvecklingen.
 
Önskar dig också sköna helger!
 
Med vänlig hälsning
 
 
Jörgen Sandström
Direktör, digitalisering, inköp, upphandling och verksamhetsutveckling
Västerås stad
Stadsledningskontoret
721 87 Västerås
 
Telefon direkt: 021-391740
jorgen.sandstrom@vasteras.se
www.vasteras.se
 

Från: Britt-Marie Börjesson <Britt-Marie.Borjesson@tomelilla.se> 
Skickat: den 22 december 2022 11:33
Till: Ehrndal Maria <Maria.Ehrndal@inera.se>; magnus.karlsson 
<magnus.karlsson@sbkf.se>; Marie Ehlin <marie.ehlin@orsa.se>; Hans Lyttkens 
<hans.lyttkens@gotland.se>; Nilsson, Marie <marie.1.nilsson@gavle.se>; Kristina Taremark 
<kristina.taremark@halmstad.se>; Marie Fryklöf <marie.fryklof@ostersund.se>; Sanderberg 
Carolina <carolina.sanderberg@rjl.se>; Niklas Hörling <niklas.horling@kalmar.se>; Berglund 
Pontus <pontus.berglund@vaxjo.se>; Marcus Christensson 
<marcus.christensson@malmo.se>; Catrin Ditz <catrin.ditz@storsthlm.se>; Gärdin, Anna 
<Anna.Gardin@huddinge.se>; Andreas Gerhardsen <andreas.gerhardsen@eskilstuna.se>; 
Ekvall Thomas <thomas.ekvall@uppsala.se>; Ann Otto Nemes 
<ann.otto.nemes@karlstad.se>; Thomas Molén <thomas.molen@umea.se>; Malin Heimer 
<malin.heimer@kfvn.se>; Sandström, Jörgen <jorgen.sandstrom@vasteras.se>; Per Brogevik 
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<per.brogevik@orebro.se>; anna.drotz <anna.drotz@linkoping.se>; Karl Fors 
<karl.fors@vastkom.se>; Carina Helgesson Björk <carina.bjork@intraservice.goteborg.se>
Kopia: Arrhenius Peter <Peter.Arrhenius@inera.se>; Zetterström Sofie 
<Sofie.Zetterstrom@inera.se>; Hagberg Caroline <Caroline.Hagberg@inera.se>; Gertsson 
Patrik <Patrik.Gertsson@inera.se>; Meunier Sara <Sara.Meunier@inera.se>; Marklund 
Madeleine <Madeleine.Marklund@inera.se>; Stenbock Katarina 
<Katarina.Stenbock@inera.se>; Bengtsson Karin <Karin.Bengtsson@inera.se>; 
Mannerhagen Peter <Peter.Mannerhagen@inera.se>; Shameti Lewin Börje 
<Borje.Shameti.Lewin@inera.se>; Bergman Lotta <Lotta.Bergman@inera.se>
Ämne: Sv: God Jul och Ett Gott Nytt ÅR med siktet på 2023
 
Detsamma till er alla!
 
Hälsningar
 
Britt-Marie
 

Britt-Marie Börjesson
Kommundirektör
Telefon: 0417-182 48
E-post: britt-marie.borjesson@tomelilla.se

Tomelilla kommun
Gustafs Torg 16
273 80 Tomelilla

tomelilla.se

Följ oss gärna!

  

 

Från: Ehrndal Maria <Maria.Ehrndal@inera.se> 
Skickat: den 22 december 2022 09:51
Till: magnus.karlsson <magnus.karlsson@sbkf.se>; Marie Ehlin <marie.ehlin@orsa.se>; 
Hans Lyttkens <hans.lyttkens@gotland.se>; Nilsson, Marie <marie.1.nilsson@gavle.se>; 
Kristina Taremark <kristina.taremark@halmstad.se>; Marie Fryklöf 
<marie.fryklof@ostersund.se>; Sanderberg Carolina <carolina.sanderberg@rjl.se>; Niklas 
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Hörling <niklas.horling@kalmar.se>; Berglund Pontus <pontus.berglund@vaxjo.se>; Britt-
Marie Börjesson <Britt-Marie.Borjesson@tomelilla.se>; Marcus Christensson 
<marcus.christensson@malmo.se>; Catrin Ditz <catrin.ditz@storsthlm.se>; Gärdin, Anna 
<Anna.Gardin@huddinge.se>; Andreas Gerhardsen <andreas.gerhardsen@eskilstuna.se>; 
Ekvall Thomas <thomas.ekvall@uppsala.se>; Ann Otto Nemes 
<ann.otto.nemes@karlstad.se>; Thomas Molén <thomas.molen@umea.se>; Malin Heimer 
<malin.heimer@kfvn.se>; Sandström, Jörgen <jorgen.sandstrom@vasteras.se>; Per Brogevik 
<per.brogevik@orebro.se>; anna.drotz <anna.drotz@linkoping.se>; Karl Fors 
<karl.fors@vastkom.se>; Carina Helgesson Björk <carina.bjork@intraservice.goteborg.se>
Kopia: Arrhenius Peter <Peter.Arrhenius@inera.se>; Zetterström Sofie 
<Sofie.Zetterstrom@inera.se>; Hagberg Caroline <Caroline.Hagberg@inera.se>; Gertsson 
Patrik <Patrik.Gertsson@inera.se>; Meunier Sara <Sara.Meunier@inera.se>; Marklund 
Madeleine <Madeleine.Marklund@inera.se>; Stenbock Katarina 
<Katarina.Stenbock@inera.se>; Bengtsson Karin <Karin.Bengtsson@inera.se>; 
Mannerhagen Peter <Peter.Mannerhagen@inera.se>; Shameti Lewin Börje 
<Borje.Shameti.Lewin@inera.se>; Bergman Lotta <Lotta.Bergman@inera.se>
Ämne: God Jul och Ett Gott Nytt ÅR med siktet på 2023
 

Hej kommunala programrådet,
 
Vi på Inera vill passa på att inför julen tacka er alla i det kommunala programrådet för vårt 
första år av gemensamt arbete i denna konstellation. Stort tack för ert arbete, tålamod och 
inspel runt hur vi tillsammans kan utveckla vårt gemensamma arbete och finna former för 
kommunernas samverkan via Inera. Vi är i början av denna resa och vi ser fram emot denna 
utvecklingsresa tillsammans med er och Sveriges kommuner för att vi tillsammans ska kunna 
skapa nytta för verksamheterna i kommunerna och i förlängningen för invånarna. Under året 
som gått så har vi börjat att försöka tillämpa de samverkansprinciper och principer för 
finansiering som arbetades fram under 2021 och som kompletterarar den 
ägaröverenskommelse som fanns sedan tidigare, fastställd av ägarrådet. Den första 
kundplanen för kommunerna för 2022 – 2024 har vi under året följt progressen runt 
tillsammans och därefter reviderat inför kommande år 2023 – 2025. Vi har fått många inspel 
och goda tankar från er och tillsammans får vi steg för steg utveckla såväl kundplanen som 
innehåll och uppföljningen av såväl kundplan som utifrån den löpande förvaltningen av 
befintliga tjänster. 
 
Under 2022 har vi tillsammans berett det första kommunala erbjudandet med fyra tjänster till 
den kommunala hälso- och sjukvården som nu är utskickat till kommunerna för beslut i varje 
enskild kommun. Deadline för erbjudandet är den 15 januari och vi har hittills fått in endast 5 
svar så vi har ännu inte någon indikation på hur kommunerna ställer sig till erbjudandena. 
Men passa gärna på att påminna om svarsdatumet. Vill även passa på att slå ett slag för att 
stärka beredningsprocessen inom ert län genom att ni utser en representant även till 
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arkitekturrådet som är en viktig länk i den berednings och prioriteringsprocess som vi har talat 
om under året. Vi har i nuläget fått in representant från 5 län - Västerbotten, Östergötland, 
Kalmar, Västra Götaland och Gotland. Så påminner även om denna nominering för att skapa 
bästa förutsättningar inför vårt gemensamma arbete under 2023. Under 2022 har det även 
genomförts piloter runt de inloggade e-tjänsterna på 1177 tillsammans med tre kommuner. 
Piloterna och förstudie runt förutsättningar för kommunerna att nyttja de inloggade tjänsterna 
har nu utvärderats och sammanställts i en rapport. Bifogat finner ni sammanställningen för 
den som är nyfiken och vi kommer naturligtvis att presentera detta närmare när vi ses 2023. 
Ett annat stort initiativ som startat igång 2022 är SDK då SDK startade upp i mars med 
möjligheter att ansluta till tjänsten. De första kunderna är nu live och ca 30 kommuner har nu 
beställt tjänsten och fler är igång med förberedande insatser. Det har varit en ansträngande 
resa för många och vi har dragit många lärdomar under året vilket vi ständigt utvärderar för att 
kunna erbjuda er och kommunerna ett bättre stöd via införandeprojektet. Mycket arbete 
återstår dock för att ansluta kommunerna fullt ut till denna infrastruktur vilket kommer att 
fortsätta under nästa år. Det här är endast ett litet axplock av vad som skett under 2022 runt 
kundplanen och vårt gemensamma arbete i programrådet och det känns bra att vi nu är igång 
med detta arbete tillsammans.
 
Vi vill även tacka för de länsvisa dialogmötena som vi haft tillsammans med er och 
kommunerna i ert län. Dessa möten är oerhört värdefulla för oss på Inera och vi hoppas att 
det känns lika värdefullt för er och era kommuner då vi vill öka närvaron och dialogen 
tillsammans. Vi sitter nu och utvärderar hur vi kan göra dessa möten ännu bättre och hur vi 
kan utveckla såväl informationskanaler, som öppna möten och nyhetsflödet för att öka 
transparansen och skapa närhet och dialog i fler former. Närhet, dialog och samverkan är en 
förutsättning för att vi tillsammans ska göra rätt saker för verksamheten och för att 
kommunernas samverkan via Inera ska fungera på bästa sätt. 
 
Vi ser oerhört myket fram emot 2023 där vi tillsammans tar detta arbete vidare. Inför 2023 så 
hoppas vi att ni alla får möjlighet till lite ledighet och möjlighet att ladda batterierna.  
 
God jul och ett gott nytt år!
 
Önskar vi på Inera

 
 
Vänliga hälsningar
Maria
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Maria Ehrndal
Chef Kommun / Verksamhetsutvecklare
 
E-POST  maria.ehrndal@inera.se 
ADRESS  Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
TELEFON  072- 884 56 52
www.inera.se 
Inera är kommunernas och regionernas digitaliseringsbolag med uppdrag att utveckla välfärden.
Vill du veta mer om Inera? Prenumerera på vårt nyhetsbrev Aktuellt från Inera och följ oss på Linkedin
 

--

Med vänlig hälsning
Martin Wassenius
Kommunvägledare
Tomelilla Direkt
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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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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
7 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 196 Dnr KS 2022/167 

Justering av gränsdragning för 
naturreservat - Skogsbacken och 
Kronoskogen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
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. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
7 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

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

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

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden § 92/2022, handlingsid: Ks 2022.3311. 

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. 

_________ 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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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 
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  . 

 

 

 

BILAGA 2, Kronoskogen 
 

 
Kommunens beslutskarta 
 

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

N 

N 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 10 Dnr KS 2022/94 

Nödvattenplan 

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

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. 
 
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 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

 
§ 10 forts. 
 

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. 

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

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden § 100/2022, handlingsid: Ks 2022.3607. 

Nödvattenplan för Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2022.3608.. 

Tidigare behandling 
Ks § 81/2022: 

Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna. 

 

Sbn § 100/2022: 

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

Sammanträdesdatum 
11 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 10 forts. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Markus Hammarström (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna 
ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar i enlighet med Markus Hammarströms (M) förslag. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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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  

 

  

  

 
 
 

 

Nödvattenplanering 
Tomelilla kommun 
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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  

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.  
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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  
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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.  
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• 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. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 7 Dnr KS 2022/137 

Svar på revisorernas granskning av 
kommunstyrelsens uppsikt och styrning 
av kommunens helägda och delägda 
bolag inklusive förbund 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar lämna yttrande i enlighet med förvaltningens förslag i 
ärendebeskrivningen. 

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

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

samt kommunfullmäktige. 
 

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

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

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

Sammanträdesdatum 
11 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 7 forts. 

 
Trots revisorernas positiva intryck lämnades ändå ett antal rekommendationer för en 
förstärkt uppsikt: 
 
 
➢ Att kommundirektören, inom ramen för uppdraget att ta initiativ i 

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

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

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

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

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

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

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

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

Sammanträdesdatum 
11 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

 
§ 7 forts. 

 

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander och tf. ekonomichef 
Mariana Vikström, avger följande yttrande: 
 

Det är glädjande att revisorerna får ett positivt intryck vid sin granskning av 
kommunstyrelsens uppsikt och ägarstyrning. Kommunstyrelsens uppfattning är, 
vilket också framgår av rapporten, att det finns en god dialog mellan bolagen och 
kommunen. Denna har också utvecklats under de senaste åren. Ett tydligare 
koncerntänk har vuxit fram. 

De senaste två förbättringarna är att alla bolagsvd:ar och förbundsdirektörer bjuds in 
till koncernledningsmöten ett par gånger per termin, samt att det sedan september 
2022 finns en stående punkt på kommunstyrelsens dagordning, under dialoger och 
informationsärenden, där kommunens ägarrepresentanter redovisar från de 
bolagsstämmor, ägarsamråd och annat som de deltagit på för kommunens räkning.  

Detta är ett ytterligare sätt för att göra hela kommunstyrelsen mer involverad i 
ägarstyrningen och självklart är kommunstyrelsen intresserad av att utveckla 
koncernstyrningen ytterligare. Detta får dock inte gå ut över den tillitsbaserade 
styrning som gäller för Tomelilla kommun och hela koncernen. Kommunstyrelsen 
vill inte ha en detaljstyrning av bolag och förbund. 

Med denna inledning vill vi kommentera de rekommendationer som ges i rapporten.  

Kommundirektören skulle ha möjlighet att närvara på de 
bolagsstyrelsesammanträden som hon önskar, om hon hade önskat det. Bolagen ska 
vara självständiga, men vid behov kommer givetvis kommunens tjänstemän att 
bjudas in. Med det nära samarbete som finns är det inget problem som behöver 
regleras. 

Tomelilla kommun har valt att ha en kommundirektörsinstruktion på en 
övergripande nivå utan att gå ner på detaljer. I instruktionen står bland annat att 
kommundirektören ska ta nödvändiga initiativ bland annat inom ramen för 
kommunstyrelsens uppsiktsskyldighet. Mer detaljerat än så tycker kommunstyrelsen 
inte att instruktionen ska vara. 

Revisorerna noterar att i bolagsordningen för Tomelilla Industriaktiebolag saknas 
skrivning enligt kommunallagen 2 kap 8 § ”Kommuner och landsting får genomföra 
åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget. Individuellt 
inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns synnerliga skäl 
för det”. 

Kommunstyrelsen konstaterar att motsvarande skrivning inte heller finns i 
Österlenhems bolagsordning. Kommunstyrelsen ser ingen anledning att i  
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Sammanträdesdatum 
11 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 7 forts. 

bolagsordningarna skriva in allt som svensk lagstiftning reglerar. Självklart ska alla 
lagar följas utan att det står inskrivet i bolagsordningen. 

Kommunstyrelsen instämmer i att Österlen VA AB:s organisation, ansvar och 
funktion i ett långsiktigt strategiskt perspektiv inte är tydlig. Detta är inte så konstigt 
med tanke på hur nytt bolaget är. Tillsammans med Simrishamns kommun kommer 
kommunstyrelsen att ta initiativ för att tydliggöra bolagets långsiktiga roll. 

Med tanke på hur små de helägda och delägda bolagen är så finns det ingen 
anledning att betunga dem med ytterligare administration när samarbetet, 
informationen, uppsiktsplikten och ägarstyrningen redan fungerar väl. 
Kommunstyrelsen kommer inte att kräva ytterligare dokument i samband med 
kommunstyrelsens uppsiktsbeslut. Inför detta beslut finns också de 
granskningsrapporter som tagits fram tillgängliga för kommunstyrelsen.  

Bolagen är lyhörda för de behov som kommunen som ägare har. Det finns ingen 
anledning att ytterligare organisera, administrera eller reglera denna samverkan. Vi 
finns nära varandra. Tomelilla kommun är inte Stockholm eller Malmö där det 
sannolikt behövs styrdokument för all samverkan. Tomelilla kommun eller bolagen 
har inte heller de resurser som MKB eller Stockholm Vatten och Avlopp har. 

Till slut vill kommunstyrelsen instämma i att vi tillsammans med Simrishamns 
kommun kan göra det enklare för våra delägda bolag genom att mer enhetligt 
utforma rapportmallar, tidplaner med mera. Dock har bolagen valt att stå utanför det 
nya Raindance (ekonomisystemet) vilket gör att de inte har samma mallar genom det 
systemet.  

Ekonomiska konsekvenser 
Detta yttrande kan innebära att personella resurser krävs för vissa uppgifter, men det 
kan göras inom den löpande verksamheten. 

Barnperspektivet 
Ärendet berör inte barn nämnvärt. 

Miljöperspektivet 
Ärendet berör inte miljön nämnvärt. 

Uppföljning 
Revisorerna brukar följa upp sina granskningar efter två år. 
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§ 7 forts. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar lämna yttrande i enlighet med förvaltningens förslag i 
ärendebeskrivningen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander och tf. ekonomichef Mariana Vikström, 
handlingsid: Ks 2023.96. 

Rapport, Granskning av kommunstyrelsens uppsikt och ägarstyrning av kommunens 
helägda och delägda bolag, handlingsid: Ks 2022.3303. 

Missiv - Granskning av kommunstyrelsens uppsikt och ägarstyrning, handlingsid: Ks 
2022.3301. 

Tidigare behandling 
Rev § 49/2022: 

Revisorerna beslutar att godkänna projektplan samt ger KPMG AB i uppdrag att 
genomföra granskningen. 

 

Rev § 71/2022: 

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

 

Ksau § 195/2022: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet till förvaltningen för 
beredning. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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 2022-11-04 

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

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

kommunfullmäktige. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rapporten är faktakontrollerad av samtliga intervjuade. 
 

3 Iakttagelser i granskningen 
3.1 Kommunallag 

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

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

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

lämnas över till privata utförare. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Om utvärdering av styrelse och VD genomförts 

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

• Hur styrelsearbetet bedrivits, ansvarsfördelning, sammanträden och närvaro 
mm 

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

• Hur bolagets risker bedömts och följts upp. 

• Hur bolaget kommunicerar med revisorerna och lekmannarevisorerna. 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Kristian Gunnarsson 
Certifierad kommunal yrkesrevisor 
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MISSIV
Revisorerna

Till:
Kommunstyrelsen

För kännedom:
Kommunfullmäktige

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

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

Vi bedömer att:

 Det finns en etablerad och strukturerad ägardialog.

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

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

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

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

Trots vår bedömning lämnas följande rekommendationer för en förstärkt uppsikt:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2022-11-22

Ulla-Christina Lindberg
Ordförande revisorerna 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 11 Dnr KS 2020/147 

Natur och parkprogram (tematiskt tillägg 
till översiktsplan 2025) 

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

Ärendebeskrivning 
Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen kan göras för frågor av allmänt intresse som 
inte tagits upp eller behandlats tillräckligt i den kommunövergripande 
översiktsplanen. Ett tematiskt tillägg kan göras för att hålla översiktsplanen aktuell i 
avvaktan på omarbetning. Ett tillägg behandlar hela kommunen och innebär att 
avvägningar görs mellan olika intressen. Processen för att ta fram ett tematiskt tillägg 
är densamma som för den kommunövergripande översiktsplanen och regleras i Plan- 
och bygglagen. Tillägget är i likhet med den beslutade översiktsplanen inte juridiskt 
bindande.  

 

Natur- och parkprogrammet är ett tematiskt tillägg till Tomelilla kommuns gällande 
översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2018-06-04. Planförslaget har 
utarbetats av samhällsbyggnadsverksamheten och ersätter kommunens nuvarande 
naturvårdsprogram, antaget 2010-06-10.  

 

Syfte med det tematiska tillägget till översiktsplanen är: 

• att vara ett strategiskt dokument där kommunen tar ställning till hur 
arbetet med naturvård, kulturmiljö och parker och grönstruktur ska 
bedrivas. 

• att redovisa en karta över grönstrukturen och dess utveckling i hela 
kommunen med fördjupningar kring tätorterna. 

• att peka ut områden med stor betydelse för naturvård, miljömålsarbete 
och friluftsliv. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 11 forts. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet i sig har inga direkta ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Beslutet i sig har inga direkta konsekvenser för barnperspektivet. 

Miljöperspektivet 
Beslutet i sig har inga direkta konsekvenser för miljöperspektivet. 

Uppföljning 
Uppföljning av det tematiska tillägget bör göras i kommande arbeten med 
översiktsplanen. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att översända det tematiska tillägget till 
kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden § 101/2022, handlingsid: Ks 2022.3612. 

Natur- och parkprogram (tematiskt tillägg till översiktsplan 2025), handlingsid: Ks 
2022.3613. 

Undersökning av miljöpåverkan - Natur- och parkprogram, handlingsid: Ks 
2022.3614. 

Samrådsredogörelse över tematiskt tillägg till översiktsplan 2025, handlingsid: Ks 
2022.3615. 

Tidigare behandling 
Sbn § 50/2020: 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att ställa ut Natur- 
och parkprogrammet – Tematisk tillägg till översiktsplanen för samråd med tillägget 
att ändra församlingen Kvärrestad tillhörande Lunnarp till aktuell 
församlingsbenämning. 

Ksau § 169/2020: 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 11 forts. 

Kommunstyrelsen beslutar ställa ut Natur- och parkprogrammet – Tematisk tillägg 
till översiktsplanen för samråd. 

Ks § 104/2020: 

Kommunstyrelsen beslutar ställa ut Natur- och parkprogrammet – Tematisk tillägg 
till översiktsplanen för samråd. 

Sbn § 86/2020: 

Samhällsbyggnadsnämnden har inga ytterligare synpunkter på samrådsförslaget. 

Von § 83/2020: 

Vård och omsorgsnämnden beslutar att besvara remissen enligt förvaltningens 
förslag i ärendebeskrivningen och att översända svaret till kommunstyrelsen. 

Kfn § 49/2020: 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att besvara förslaget enligt förvaltningens förslag 
i ärendebeskrivningen och att översända svaret till kommunstyrelsen. 

Fn § 108/2020: 

Familjenämnden beslutar yttra sig enligt förslaget i ärendebeskrivningen och 
översända yttrandet till kommunstyrelsen. 

Sbn 101/2022: 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att översända det tematiska tillägget till 
kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Markus Hammarström (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna 
ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar i enlighet med Markus Hammarströms (M) förslag. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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Förord 
Arbetet med Natur- och parkprogrammet har pågått sedan 2015. Programmet har utvecklats till 
ett tematiskt tillägg till Tomelillas Översiktsplan 2025. Arbetet har genomförts av tjänstepersoner 
med olika funktioner under olika perioder. Programmet var på samråd hösten 2020. Därefter har 
det bearbetats utifrån inkomna skrivelser och kompletterats med kartor. Det 
granskningshandlingen har sammanställts av Landskapsarkitekt Kerstin Torseke Hulthén AB i 
med stöd av berörda tjänstepersoner, på uppdrag av samhällsbyggnadschef Niklas Somelius. 

 

Tomelilla 2022 11 22 

 

Våra namn i rätt ordning 

 

………………………………. ……………………………. 
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Inledning 
Natur- och parkprogrammet är ett tematiskt tillägg till Tomelillas översiktsplan. Programmet 
innehåller beskrivningar och ställningstaganden rörande områden med sammanhängande och 
kvalitativa natur- och vattenstrukturer, ekosystemtjänster, samt tätortsnära områden och trakter 
av stor betydelse för människan. I tätorterna redovisas parker, mötesplatser och grönstruktur för 
människor, växter och djur. Strategier för hur invasiva arter, rödlistade arter och hur träd ska 
hanteras ingår också. I text och på karta redovisas hur grönstrukturen i kommunen ska 
utvecklas. 

Natur- och parkprogrammets syfte 
Syfte med det tematiska tillägget till översiktsplanen är: 

• att vara ett strategiskt dokument där kommunen tar ställning till hur arbetet med 
naturvård, kulturmiljö och parker och grönstruktur ska bedrivas. 

• att redovisa en karta över grönstrukturen och dess utveckling i hela kommunen med 
fördjupningar kring tätorterna. 

• att peka ut områden med stor betydelse för naturvård, miljömålsarbete och friluftsliv 

Bakgrund  
Varje kommun skall ha en kommuntäckande översiktsplan. Planen är ett styrdokument som 
beskriver kommunens långsiktiga planering och ställningstaganden vad gäller användningen av 
mark- och vattenområden. 

Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen kan göras för frågor av allmänt intresse som inte tagits 
upp eller behandlats tillräckligt i den kommunövergripande översiktsplanen. Ett tematiskt tillägg 
kan göras för att hålla översiktsplanen aktuell i avvaktan på omarbetning. Ett tillägg behandlar 
hela kommunen och innebär att avvägningar görs mellan olika intressen. Processen för att ta fram 
ett tematiskt tillägg är densamma som för den kommunövergripande översiktsplanen och regleras 
i Plan- och bygglagen. Tillägget är i likhet med den beslutade översiktsplanen inte juridiskt 
bindande.  

Natur- och parkprogrammet är ett tematiskt tillägg till Tomelilla kommuns gällande 
översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2018-06-04. Planförslaget har utarbetats av 
samhällsbyggnadsverksamheten och ersätter kommunens nuvarande naturvårdsprogram, antaget 
2010-06-10. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott (Kssamu) har fattat följande beslut om 
Natur- och parkprogrammet: 

Utmaningar i natur- och parkprogrammet 2018-03-09 § 45. 

Syfte för natur- och parkprogram för Tomelilla kommun 2016-09-21 § 14. 

LONA-projekt; Naturvårdsstrategi för Tomelilla kommun – fokus på naturvärden, ekosystem-tjänster, skola, 
friluftsliv och rekreation 2015-04-22 § 27. 
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Process 
Detta natur- och parkprogram är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Det är framtaget med 
samma process som översiktsplanen. Arbetet med Natur- och parkprogrammet inleddes med 
kunskapsuppbyggnad i form av medborgardialoger. Dokumentet är nu inne i processen enligt 
PBL kap 3. och ett formellt förslag som tillägg till översiktsplanen har varit på samråd, med 
myndigheter, kommuner och andra som är berörda, eller 14 – 27 september 2020.  

Efter samrådet har förslaget bearbetats och kompletterats utifrån de synpunkter som inkom 
under samrådstiden. Därefter är det nu dags att ställa ut förslaget för granskning.  

Efter granskningen ställer kommunen samman de synpunkter som kommit fram, bemöter dem 
och redovisar de ändringar som synpunkterna gett anledning till. Därefter kan 
kommunfullmäktige besluta att anta det tematiska tillägget till översiktsplanen.  

Arbetet utförs delvis med extern finansiering från Länsstyrelsen Skåne i enlighet med beslut om 
bidrag 2015-03-20.  

Programmet ska när det antagits ligga till grund för den fysiska planeringen i kommunen. 
Utbyggnadsplaner ska utformas med hänsyn till befintliga värden och möjliggöra en utveckling av 
grönstrukturen som föreslås. Programmet ska också vara en kunskapskälla och en grund för 
naturvård, utveckling av ekosystemtjänster och nyanläggning av parker, rekreationsstråk och 
naturområden.  

Avgränsningar och extern information 
Områdesbeskrivningarna i denna plan innefattar sju tätorter med omnejd: Brösarp, Lunnarp, 
Onslunda, Skåne-Tranås, Smedstorp, Spjutstorp och Tomelilla. En avgränsning av antalet 
beskrivningar har gjorts baserat på orternas storlek. I beskrivningen av tätorterna redovisas 
naturvärden och även parkernas funktion utifrån sociala och kulturella aspekter. En 
sammanhängande grönstruktur med spridningskorridorer för växter och djur, avrinning för 
dagvatten och rörelsestråk av olika slag. Det behövs gång- och cykelvägar för vardagstransporter 
och för rekreation, motionsspår och vandringsleder. Parkerna ska tillgodose behov av olika slag 
som vila, naturupplevelse, lek, blomsterprakt, möten och mycket annat. Dessutom har de 
kulturella värden i gestaltning och funktion. De ska tillgodose ekosystemtjänster som att ta hand 
om dagvatten, skapa vindskydd, innehålla växter som gynnar insekter och pollinatörer och 
mycket mer.  

I närområdet kring tätorterna beskrivs befintlig grönstruktur och möjligheter till utveckling av 
grönstrukturen utifrån landskapets förutsättningar. Ibland föreslås exakta åtgärder men oftast 
handlar det om möjligheter som kan förverkligas på olika sätt. Då är det en förutsättning att dessa 
möjligheter i god tid beaktas i den fysiska planeringen. 

Sammanfattning i huvuddokument. Beskrivning och kunskapsunderlag i bilagor 

Förutom tätorterna redovisas 30 värdefulla naturområden över hela kommunen. Avgränsningen 
av antalet områden har gjorts med tanke på naturvärden, utvecklingspotential och värde för 
friluftsliv och rekreation. Områdena beskrivs i dokumentet Områdesbeskrivningar, 
planeringsunderlag till Natur- och Parkprogram. Syftet med beskrivningarna är att ge 
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kommunens politiker, tjänstemän, invånare och besökare möjlighet att lära känna dessa platser 
bättre. Naturområdena presenteras i samma ordning som i kommunens tidigare 
naturvårdsprogram. 

I planeringsunderlaget Artöversikter, beskrivs träd, ansvarsarternas och de invasiva arternas 
utbredning i kommunen. Informationen är hämtad från tidigare inventeringar och befintlig 
dokumentation från Skogsstyrelsen, Ängs- och betesmarksinventeringen (Jordbruksverket), 
Artportalen (SLU) samt från länsstyrelsens beslut och bevarandeplaner för naturreservat och 
Natura 2000-områden. Denna kunskapssamling är omfattande, aktuell och lättillgänglig och utgör 
därför ett värdefullt verktyg för lokalt naturvårdsarbete. 

Miljömål 
Detta program hanterar inte miljömålen i första hand, utan är en inventering och beskrivning av 
nuläge och möjligheter. Miljömålen är däremot ett viktigt verktyg i kommunens arbete för hållbar 
utveckling och har betydelse för utformningen av programmet.  

De nationella etappmål som programmet har störst betydelse för är Integrering av stadsgrönska och 
ekosystemtjänster i urbana miljöer samt Dagvattenhantering i ny eller ändrad bebyggelse. Etappmålet för 
Integrering av stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer är definierat som En majoritet av 
kommunerna ska senast år 2025 ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid 
planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter. Boverket har i samarbete med Naturvårdsverket 
tagit fram en metod och vägledning om hur ekosystemtjänster och stadsgrönska kan tas tillvara 
och integreras i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön. Etappmålet innebär 
att en majoritet av kommunerna senast 2025 ska utnyttja denna. Etappmålet för 
Dagvattenhantering i ny eller ändrad bebyggelse är definierat som Alla kommuner har senast 2023 
integrerat en hållbar dagvattenhantering i planläggning av ny bebyggelse eller vid påtagliga ändringar av befintlig 
bebyggelse. Detta tematiska tillägg till översiktsplanen är en av de föreslagna åtgärderna för att 
hantera utmaningen Skydd av natur- och kulturvärden som beskrivs i dokumentet Miljömål och 
åtgärdsprogram för Tomelilla kommun från 2014 och ÖP.  

Arbetet med miljömålen för vatten hanteras framför allt av vattenråden. I detta program beskrivs 
kommunens vattendrag översiktligt. För närmare information om vattenvård och miljöstatus 
hänvisas till åtgärdsprogrammen för respektive vattendrag.  

Miljökvalitetsnormer, för till exempel luft och vatten, är juridiskt bindande styrmedel som 
kommunen iakttar i all planering. Hur kommunen förhåller sig till dessa i miljöarbetet beskrivs i 
översiktsplanen. 

Klimatmål 
Sveriges klimatmål är också ett viktigt verktyg för kommunens arbete med utveckling av natur 
och grönstrukturer och har betydelse för utformningen av programmet. Sveriges långsiktiga 
klimatmål anger att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 
atmosfären för att därefter uppnå negativa utsläpp. Målet innebär att utsläppen av växthusgaser 
från svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än utsläppen år 1990. De 
kvarvarande utsläppen ned till noll kan uppnås genom så kallade kompletterande åtgärder. De 
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åtgärder som programmet har störst betydelse för är att bidra till upptag av koldioxid i skog och 
mark till följd av ytterligare åtgärder (som är additionella, alltså utöver de åtgärder som redan 
genomförs). 

Programmet har även betydelse för anpassning till klimatrelaterade risker genom att bidra till och 
komplettera översiktsplanens ansvar i relation till den nationella strategin för klimatanpassning 
som antogs 2018.  

Mål för biologisk mångfald 
EU-kommissionen har tagit fram en ny strategi för biologisk mångfald för 2030. 
Naturvårdsverket deltar i arbetet med att utforma och genomföra EU:s strategi i Sverige. 

Ambitionen är att säkerställa att Europas biologiska mångfald senast 2030 ska vara på väg att 
återhämta sig till nytta för människor, planeten, klimatet och ekonomin. Områden som omfattas 
av den nya strategin för biologisk mångfald: 

• Naturskydd 
• EU-plan för återställande av natur 
• Skog och stadsförgröning 
• Energiproduktion 
• Marina och limniska ekosystem 
• Invasiva främmande arter 
• Möjliggöra transformativa förändringar 
• En ambitiös global agenda 

Detta mål samverkar med miljömålen och strategin för biologiskmångfald och ekosystemtjänster. 
De miljökvalitetsmål som berörs är framför allt Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt 
levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, 
Storslagen fjällmiljö och Ett rikt växt- och djurliv. 

I varierande utsträckning berörs även Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning, Ingen 
övergödning, Giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd miljö 

 

  

132



 8 (58) 
 

Strategier 

Utmaningar 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade 2018-03-09 § 14 ställa sig bakom följande 
utmaningar för Natur- och parkprogrammet. 

Hälsa 
Stillasittande och stress är ett stort folkhälsoproblem idag, det är en utmaning att bryta denna 
trend. Speciellt att bryta barns mer stillasittande vanor är av stor vikt. Nåbara, tillgängliga och 
inspirerande gröna miljöer kan bidra till att bryta denna trend. En stimulerande utemiljö som 
inspirerar människor i alla åldrar att röra sig mer, är ett strategiskt mål. Det innebär att framför 
allt barn och äldre som kan ha svårt att röra sig långa sträckor ska ha en attraktiv utemiljö i nära 
anslutning till bostaden. Säkra gång- och cykelvägar ger fler möjlighet till enkel vardagsmotion. 
Längre stråk mellan parker och naturområden tillsammans med mötesplatser, idrottsplatser mm 
är också hälsofrämjande. 

   
Grässlalom Brösarps backar Mountainbike Drakamöllan Utegym Kronoskogen 

Attraktivt boende 
Att erbjuda möjligheter till attraktiva boenden, med närhet och tillgänglighet till natur- och 
parkområden med hög kvalitet i såväl centralorten och tätorterna som på landsbygden är en 
utmaning. Att möjligheten att utveckla grönytor för ekosystemtjänster som tex husbehovsodling 
på kommunägd mark, skapa bättre förutsättningar för rödlistade arter, dagvattenhantering och 
läplantering är viktiga förutsättningar för ett attraktivt boende. 

Utöver de förutsättningar som beskrivs i natur och parkprogrammet finns fler viktiga 
förutsättningar: samhälls- och stadsplanering syftar till att skapa socialt och tekniskt fungerande 
orter. Olika boendeformer med varierande storlek och prisklasser, social och kommersiell service, 
fungerande infrastruktur, mötesplatser och kultur är några av de behov som också ska tillgodoses. 
Se Bostadsförsörjningsstrategi Tomelilla kommun 2025 med utblick 2040. Beslutad av 
Kommunstyrelsen 2018. 
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Tillgängliga natur- och parkområden 
Utmaningen är att minska barriäreffekter från olika typer av infrastruktur och intensivt 
produktionslandskap för att underlätta människors möjlighet att nå natur- och parkområden. En 
sammanhängande och utvecklad grönstruktur ökar tillgängligheten samtidigt som 
förutsättningarna för växter, djur och olika ekosystemtjänster förbättras. Olika barriärer påverkar 
också växters och djurs spridningsmöjligheter och djurs rörelser i landskapet.  

   
Vägar skapar barriäreffekter i landskapet och 
kan upplevas otrygga att promenera på. 

Jjärnvägar skapar barriäreffekter i 
landskapet. På bilden syns en nerlagd järnväg 
i Brösarp som idag används som gångstig i 
stället. 

Väl tilltagna angöringsplatser för bil är 
viktigt för att åka nåbarheten till 
naturområdena. 

Ett förändrat klimat 
Med de förväntade klimatförändringarna kommer ett stort antal utmaningar gällande skötsel och 
planering av grönytor och naturområden att aktualiseras. Det kan gälla förändringar i 
vattenflöden, temperatur, utbredningen av invasiva arter med mera. Extremt väder med stora 
skyfall och starka vindar blir allt vanligare. I tätorter och odlingslandskap där dagvattnet leds i 
kulvertar och ledningar är avrinningen begränsad och risken för översvämningar ökar. Det ska 
beaktas i befintliga områden och vid nyexploatering. 

Vattenmiljöer 
Förändrade nederbördsmängder och förändrade flöden är en stor utmaning för vattenmiljöerna, 
biologisk mångfald och vattenkvalitet men även för areella näringar och samhället i stort. 
Näringsbelastning, föroreningar och brunifiering av vattendrag är utmaningar som kräver 
åtgärder. 

   
Hög näringsbelastning ökar algtillväxten Översvämmad våtmark Fyledalen 

 

Vattnet rinner fortare i raka gjutna diken. 

Föränderligt friluftsliv 
Nya former av friluftsaktiviteter uppstår och ställer krav på tillgång till grönytor och naturmiljöer. 
Att kombinera nya friluftslivsaktiviteter med traditionellt friluftsliv är en utmaning i kommunens 
natur och rekreationsområden. Coronapandemin som slog till globalt under 2020 bidrog till att 
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människor valde att ”hemestra”. Fler rör sig i naturen och behovet av stigar, anläggningar av olika 
slag och information om vilka möjligheter till rekreation som finnas, ökar. Tätortsnära områden 
och naturområden som med allmänna kommunikationer är de områden som flest har tillgång till.  

   
År 2020 ökade antalet besök i natur-
områdena då fler valde att ”hemestra”. 

Cykelutflykter är vanliga och ställer krav på 
säkra cykelvägar  

Höstpromenad. 

Förvaltning 
Kommunens arealer av park- och naturmark, som ska förvaltas, belastas av underhållsskuld. 
Utmaningen är att effektivisera skötseln och samtidigt höja kvaliteten och öka attraktiviteten. Det 
finns också ett ökat behov av fler och/eller större gröna ytor med större biologisk mångfald. 
Utbyggnad av nya bostäder leder till fler invånare och ett ökat behov av parker och naturområden 
både när det gäller kvantitet och kvalitet. Människor av olika ålder med olika intressen och olika 
förutsättningar har olika behov. Naturområden och parker ska tillgodose dessa behov samtidigt 
som naturvärden bevaras och förstärkas.  

Biologisk mångfald 
Nu pågående markanvändning, klimatförändringar och exploatering är de dominerande orsakerna 
till att den biologiska mångfalden utarmas. Att vända denna trend är en utmaning. Genom 
framsynt planering där värdefulla naturområden vårdas och bindssamman kan denna trend 
vändas. Kunskapsspridning och samarbete med andra markägare har stor betydelse. 

   
Blomsteräng Benestad backar Ett varierat landskap gynnar den biologiska 

mångfalden. Foto taget vid Brösarps backar 
Blommande växter är viktiga för pollinerare. 

Informationsspridning/informationsutbyte  
Det är en utmaning att sprida kunskap om funktion och nytta gällande park- och naturområden i 
kommunen. Information ska finnas på kommunens hemsida. Ett samarbete med skolor och 
förskolor där de nyttjar områdena sprider kunskap om natur, park och rekreationsområden.  

Föreningar för friluftsliv, orientering, fågelskådning och andra aktiviteter i naturen bidrar också 
till att sprida information och kunskap om djur och natur. 
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Ställningstaganden 
Områden med höga naturvärden 

• Exploatering som kan försämra möjligheterna att värna om eller utveckla värdefull natur 
bör inte ske inom eller i nära anslutning till utpekade områden. 

• Naturvårdsinriktade åtgärder bör i första hand ske i områden som berör ansvarsarter och 
invasiva främmande arter, i eller utanför områden med höga naturvärden, samt i 
tätortsnära områden. 

Naturvårdsinriktade åtgärder kan innebära: 

• Stadsplanering och utbyggnadsav tätorter planeras med hänsyn till behovet av 
sammanhängande grönstruktur. 

• Restaurering eller skapande av vattenmiljöer. 
• Restaurering eller skapande av sandmarksmiljöer. 
• Restaurering och skötsel av rikkärr. 
• Traditionell slåtter, alternativt bränning, på extensivt skötta gräsmarker. 
• Veteranisering av träd och andra naturvårdsinriktade åtgärder i skogs- och tätortsmiljöer. 
• Återskapande av tätortsnära naturmiljöer. 

 

   
Restaurering av Fyleån Äldre träd och död ved är boplats för många 

svampar och vedlevande organismer. 
Genom naturvårdsinriktad skötsel på 
specifika lokaler kan bl.a. orkidéerna 
främjas. 

Vattenområden 
• All exploatering ska ske med hänsyn till behovet av åtgärder för dagvattenavrinning, 

fördröjning och flödesutjämning. 
• Åtgärdsprogrammen för Nybroån och Tommarpsån ska beaktas. 
• Kommunen bör som medlem i dikningsföretag ställa krav på egenkontrollprogram i 

samband med underhållsåtgärder. 
 

Tätorter 
• Arbeta för att säkerställa allemansrättsliga och lättåtkomliga naturområden för friluftsliv, 

rekreation och biologisk mångfald i anslutning till alla tätorter. 
• Utveckla parker och offentliga rum så att även kulturella och sociala behov tillgodoses. 
• Värna om och utveckla ekosystemtjänster och biologisk mångfald på kommunägd mark. 

 

Att säkerställa kan innebära: 

• Utveckla grönstrukturen i och i anslutning till tätorterna. 
• Tillgodose behovet av friytor och plats för dagvattenhantering. 
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• Begränsa exploatering på mark som är lämplig för restaurering eller skapande av 
tätortsnära natur. 

• Planera för gång- och cykelvägar i anslutning till tätortsnära eller andra naturområden där 
behov finns. 

Träd 
• Skapa rutin vid planering för skydd och hantering av träd och annan växtlighet.  
• Skydda värdefulla träd i bygg- och exploateringsprocesser. 
• Skapa rutin kring plantering och eventuell nedtagning av träd på kommunal mark, inför 

till exempel kompensationsåtgärder. 

   
Träd, framförallt äldre, är en viktig boplats för 
många fåglar, fladdermöss, insekter och vedlevande 
organismer. 

Träden i tätorterna fungerar som stadens lungor 
genom att ta upp koldioxid och avge syre. 

Solitära träd har stor betydelse för stadsbilden. 

Ansvarsarter och invasiva främmande arter 
• Öka kunskapen om invasiva arter. 
• Ta hänsyn till ansvarsarterna arterna i den kommunala planeringen. 
• Arbeta för att genomföra riktade åtgärder för att gynna ansvarsarter,  
• Bekämpa begränsa invasiva arters utbredning. 

  
 

Gladan, en symbol för Tomelilla. Röd glada är 
även en av Tomelilla kommuns ansvarsarter. 

Tjockskalig målarmussla (t.h) är också en av 
Tomelilla kommuns ansvarsarter. 

Björnloka är en invasiv art. 

Allmänt  
• I all planering och tillståndsgivning ska hänsyn tas till de biologiska värdena och 

utvecklingsmöjligheterna. 
• Utveckla parker och grönstruktur i hela kommunen.  
• Arbeta för att natur- och rekreationsområden kan nås med allmänna kommunikationer 

eller cykel. 
• Planera för strategiskt placerade och lättillgängliga angöringsplatser för bilar i anslutning 

till naturområden. 
• Tydligare skyltning till och i befintliga naturområden 
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• Kantzoner för rekreation, friluftsliv och biologisk mångfald, bör anläggas i anslutning till 
kommunägda vattendrag och på odlad kommunägd mark. 

Att ta hänsyn till innebär att: 

• Naturvärdesinventering ingår i planläggning och tillståndsgivning då behov föreligger. 
• Sällsynta och/eller rödlistade arter och habitat skyddas i planläggning och 

tillståndsgivning. 

Konflikter 
Konflikter som identifierats i arbetet med Natur- och parkprogrammet är förutom exploatering 
gruvdrift och mineralutvinning samt rationalisering av jord- och skogsbruket.  
Syftet med natur- och parkprogrammet är att redovisa en karta över skyddsvärd natur och behov 
av utveckling av grönstrukturen som ska ligga till grund för fortsatt planering och exploatering i 
kommunen. Tillsammans med kartan redovisas strategier och beskrivningar till stöd för arbetet. 

Gruvdriften och utvinningen av mineral omfattas av en ålderdomlig lag från 1637 som säger att 
En enda person i riket, Bergmästaren, beslutar om undersökning och utvinning i hela landet och ingen, inte ens en 
drabbad kommun, har rätten att säga ifrån. Kommunen menar att prospekteringen av gruvdrift är en 
högaktuell och komplex fråga. Gruvdriften står i direkt konflikt med många olika intressen, bland 
annat bevarandet av värdefulla naturmiljöer.  

Rationalisering av jordbruket innebär risk att viktiga naturfragment plöjs upp och värdefulla 
spridningskorridorer genom landskapet försvinner. Biotopskydd enligt Miljöbalken 7 kap 11§ 
gäller dock för de flesta biotoper i odlingslandskapet. 

Skogsbruket bidrar till att träd i produktionsskog avverkas och inte blir boträd eller liknande.  
Den biologiska mångfalden är därför lägre i produktionsskogen än i naturskogarna.  
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Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster är sådana funktioner hos ekosystem som gynnar människor och som vi får 
gratis av naturen. Begreppet används för att synliggöra i vilken utsträckning vårt välmående är 
beroende av hållbara ekosystem och den biologiska mångfalden. Ekosystemtjänster kan handla 
om allt ifrån växters förmåga att rena stadsluften till de hälsovinster vi får av att vistas i naturen. 
Ekosystemtjänster kan delas in i fyra kategorier (se även kommunens översiktsplan): 

1. Försörjande 
2. Försörjande ekosystemtjänster ger upphov till råvaror som t.ex. trävirke, spannmål, 

dricksvatten och biogas. 
3. Kulturella 

Naturmiljöer som skapar identitet och ger möjlighet till friluftsliv, turism, hälsa och 
inspiration kallas för kulturella ekosystemtjänster. 

4. Reglerande 
Naturliga processer som bidrar till miljöanpassning kallas för reglerande 
ekosystemtjänster. Exempel på dessa är luft- och vattenrening via träd och naturliga 
infiltrationsytor. Pollinering av såväl trädgårdsväxter som prydnadsväxter och grödor är 
också en reglerande ekosystemtjänst. Skogar som påverkar nederbörd och binder 
koldioxid eller våtmarker som minskar risken för översvämning, är olika exempel på 
reglerande ekosystem och ekosystemtjänster. 

5. Stödjande 
Stödjande ekosystemtjänster lägger grunden för att övriga tjänster ska fungera till exempel 
genom skyddande och beboeliga miljöer för olika djur och organismer. Även fotosyntes, 
jordmånsbildning och biogeokemiska kretslopp är exempel på stödjande  
ekosystemtjänster.  

  

 
Majsodling i Smedstorp 
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Ekosystemtjänster i Tomelilla kommun 

Naturen som verktyg i undervisning  
Skolor och förskolor kan dra nytta av naturen i undervisningen. I läroplanerna anges att 
undervisningen ska ha ett allmänt miljöperspektiv. Inom biologiämnet finns mål om att eleverna 
ska utveckla en förståelse för naturen och miljöfrågor, samt ges möjlighet att ställa frågor om 
naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Nära och lättillgängliga 
naturområden kan bidra till att uppfylla dessa mål. Att flytta ut lärandet i naturen kan även öka 
elevernas engagemang. 

Hälsa och rekreation  
Utomhusvistelse i gröna miljöer inbjuder till lek, motion och sociala interaktioner vilket gynnar 
människans välmående. Gröna miljöer kan även bidra med rekreation och återhämtning vilket 
förebygger stress och högt blodtryck. Kartlagda stråk och utpekade värdefulla ytor bör beaktas 
vid framtida exploatering.  

   
Naturliga miljöer inspirerar till lek och fysisk 
aktivitet. 

Att flytta ut lektioner och använda naturen 
som ett verktyg i undervisningen kan öka 
elevernas engagemang. 

Vistelse i gröna miljöer förebygger stress och 
högt blodtryck 

Livskvalitet för äldre och personer med funktionsvariationer 
Lättillgängliga parker och naturområden är viktiga för grupperna äldre och människor med 
funktionsvariationer. Många är aktiva utomhus och det är viktigt både för den enskilde och för 
samhällets ekonomi att gruppernas förutsättningar respekteras och att deras behov kan 
tillgodoses i naturen, i parker och grönområden. Upplevelser i naturen bidrar till en ökad 
meningsfullhet och bidrar till välmående. Lättillgängliga parker och naturområden kan därmed 
bidra till att hindren för äldre och människor med funktionsvariationer minskar vilket ökar 
livskvaliteten. 
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Barnperspektivet 
För barn är de gröna utemiljöerna viktiga för lek och utveckling. Barn behöver utrymme för att 
utveckla sina kroppar, sitt mod och sina sociala, och kreativa förmågor. Bra utemiljöer stimulerar 
till lek och fysisk aktivitet vilket har hälsofrämjande effekter. Utemiljöerna säkerställer en 
jämställd miljö där ingen diskrimineras, naturen är till för alla. Natur och parkprogrammet 
säkerställer via naturens ekosystemtjänster följande punkter i Barnkonventionen: 

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

6. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. 

23. Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att 
aktivt delta i samhället. 

24. Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. 
Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas. 

31. Barn har rätt till lek, vila och fritid. 

   
De gröna miljöerna är viktiga för barns utveckling. Det finns mycket att upptäcka i naturen för såväl barn som vuxna.  

Klimatanpassning och miljö 
Alla typer av grönytor bidrar till förbättring och utjämning av klimatet, framförallt inne i 
tätorterna. Träd och buskar genererar skugga, ökar luftfuktigheten och ändrar luftströmmar vilket 
bidrar till ett bättre lokalklimat. Vegetationen renar luften från partiklar, binder föroreningar och 
förebygger översvämningar vid skyfall. Dagvatten infiltreras och renas i de gröna miljöerna samt i 
våtmarker. Vegetation och våtmarker i tätorterna är särskilt viktiga för att möta framtidens 
klimatförändringar som innebär större regnmängder och ett varmare klimat. Att tänka och 
planera grönt är också en viktig del för att uppnå en god luftkvalitet. 

Blå-grön infrastruktur 
Gröna sammanhängande stråk är viktigt för att skapa livsmiljöer för olika djur och växter. Den 
gröna infrastrukturen bidrar även till människors välbefinnande. Gröna stråk som sträcker sig ut 
från tätorterna skapar även ett samband med omgivande landskap. Den blå-gröna infrastrukturen 
är viktig för möjlighet till öppen dagvattenhantering och bildar även habitat för växter och djur. 
Möjligheter till öppen dagvattenhantering är en förutsättning för att möta framtidens ökande 
nederbördsmängder.  
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Kulturarv och naturupplevelser 
Äldre landskapselement som t.ex. alléer, pilevallar, stengärden m.m skapar en historisk 
anknytning och identitet till platsen. Gamla solitära träd vittnar om en lång kontinuitet och 
kyrkogårdar vittnar om människorna som levde i trakten. Kulturarv och naturupplevelser bidrar 
gemensamt till att främja utomhuspedagogik. Att studera naturen och dess artrikedom samt 
kulturarvet med dess historiska anknytning främjar kreativitet och inspirerar till nytänkande.  
Kulturarv och naturupplevelser lockar även turister och stödjer därmed besöksnäringen. 

   
Området kring Kristinehov är en värdefull 
kulturmiljö. 

Hela stadsparken är ett kulturarv från tidigt 
1900-tal. 

Tomelilla kommun är rikt på både kultur- 
och naturupplevelser. På bilden syns en vy 
från Drakamöllan. 

Exempel på platser som erbjuder en mångfald av ekosystemtjänster 
Stadsparken 

• Hälsa. Rekreation och sociala interaktioner genom motion, lek och återhämtning. 
• Parken bidrar med bättre luftkvalitet genom att träd och buskar renar luften. 

Bullerdämpning. Träd och buskar dämpar ljud.  
• Infiltration och rening av dagvatten. Förebygger översvämning. 
• Pollinering. Blommor bidrar till insekter som i sin tur bidrar till pollinering av fruktträd i 

trädgårdarna runt parken.  
• Biologisk mångfald. Utrymme för stora träd och buskage som bidrar till habitat för 

många fåglar och insekter. En variation i artvalet (gäller främst svenska arter) bidrar till en 
bättre biologisk mångfald. 

 

  

 
Stadsparken inbjuder till bland annat rekreation i en rogivande miljö. 
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Väladalen och Skogsbacken 

• Hälsa. Rekreation och sociala interaktioner genom motion, lek och återhämtning. 
• Bättre luftkvalitet genom att träd och buskar renar luften.  
• Bullerdämpning. Träd och buskar dämpar ljud. 
• Infiltration och rening av dagvatten. Förebygger översvämning, lokalt omhändertagande 

av dagvatten. 
• Pollinering.  
• Biologisk mångfald. Utrymme för stora träd och buskage som bidrar till habitat för 

många fåglar och insekter. En variation i artvalet (gäller främst svenska arter) bidrar till en 
bättre biologisk mångfald. 

• Habitat för däggdjur som t.ex. kaniner och fladdermöss. 
• Grön infrastruktur. 
• Naturupplevelser. 

Kronoskogen 

• Hälsa. Rekreation och sociala interaktioner genom motion, lek och återhämtning. 
• Skogen bidrar med bättre luftkvalitet genom att träd och buskar renar luften. 
• Bullerdämpning.  
• Översvämningsskydd. 
• Pollinering.  
• Biologisk mångfald. Utrymme för en rik mångfald tack vare omväxlande miljöer. 
• Habitat för en mängd olika däggdjur, fåglar, groddjur och insekter. 
• Bär och svamp. 
• Träråvara. 
• Natur- och kulturupplevelser. 

  

 

 

Väladalen och Skogsbacken erbjuder omväxlande miljöer vilket gynnar den biologiska 
mångfalden. 
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Träd 
Träden beskrivs mer ingående i 
planeringsunderlaget Artöversikter. 

Träden är ett viktigt landskapselement 
som besitter många olika värden. Till 
exempel kan träden kallas för stadens 
lungor eftersom de renar luften 
genom att de tar upp koldioxid och 
avger syre. Träden bidrar också till 
lokalt omhändertagande av dagvatten 
och är en livsviktig biotop för många 
arter. Utöver detta bidrar träden till 
många fler ekosystemtjänster än ovan 
nämnda. Trots trädens höga värden 
hotas de ständigt av nedtagning till 
följd av framförallt uppståndna 
intressekonflikter men de hotas också 
av biologiska åkommor i form av sjukdomar som t.ex. almsjukan och askskottsjukan.  

För att bygga framtidens samhälle med ett hälsosamt trädbestånd krävs en trädrapport som 
genererar ställningstaganden kring träd. Detta för att inte riskera att träd tas ner i onödan samt för 
att säkerställa ett trädbestånd utan generationsglapp i framtiden. 

Trädrapporten ska primärt fungera som en vägledning kring förvaltningen av kommunens träd. 
Trädrapporten ska vara användbar för såväl politiker som tjänstemän likväl som den kan nyttjas 
som ett faktaunderlag av privatpersoner. Rapporten är indelad i en allmän del (1) och en del som 
berör träd på kommunägd mark (2). 

Vilka träd berör trädrapporten? 
Trädrapporten rör främst solitära träd i Tomelilla kommun, både i tätorterna och på landsbygden. 
Trädrapporten berör träd såväl på kommunalt ägd mark som på statligt ägd mark. Med solitära 
träd menas parkträd, gatuträd, alléer, trädrader, trädkransar, solitärer i betesmarker eller i 
odlingslandskapet. Trädrapporten berör därmed inte skog eller större trädbestånd utan dessa 
omfattas i stället utav skogsbruksplaner alternativt kommunens skötselplan. 

 

   
Allé Tosterup Allé i stadsparkens östra entré Magnolia, centralt Tomelilla 

 

 
Pampig ek i Kronovall 
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Mål för träd i kommunen 
Träd i planerings- och byggprocesser 

För att säkerställa en god trädförvaltning på kommunägd mark behövs planering för träden även 
på sikt. Följande punkter bör förvaltningen arbeta med framöver: 

Skapa rutin vid planering 

I planeringsskedet för kommande detaljplaner, exploateringar och byggprocesser är det önskvärt 
med interaktion mellan olika aktörer. Träden bör få rätt förutsättningar att kunna utvecklas på ett 
för arten typiskt sätt. I planeringsskedet bör avvägningar göras angående trädens framtida 
utveckling med tanke på kronutbredning, ljusbehov m.m. Inventeringar av träden ute på plats bör 
också göras utav trädkunnig person redan innan ett område pekas ut för exploatering eller 
byggnation. Visionen är att förvaltningen ska kunna uppnå en gemensam målbild för att kunna 
hantera intressekonflikter. 

Skydda träd i detaljplaner och översiktsplaner 

Skyddsvärda träd bör mätas in och om detta görs i samband med framtagande av ny detaljplan 
markeras de skyddsvärda träden ut i detaljplanen med reservation om att de inte får tas ned utan 
marklov. 

Skydda träd i bygg- och exploateringsprocesser 

Trädskyddsområde vid byggnation – i trädskyddsområdet bör ingen kompaktering eller negativ 
jordpåverkan ske. Detta innefattar körning, lagring av material och utrustning, gångvägar eller 
andra transportleder för gående. Restriktioner och vite bör sättas för skador på träd vid 
upphandling.  

Rutin kring nedtagning av träd på kommunal mark 

Förvaltningen har rutiner för kompensationsåtgärder vid nedtagning av träd på kommunens 
mark. Då ett träd fälls ska två nya planteras. 

 

  

145



 21 (58) 
 

Ansvarsarter 

Ansvarsarterna är rödlistade arter som förekommer i kommunen. För dessa arters framtid i 
Sverige och framförallt i Skåne har det enligt länsstyrelsen stor betydelse om riktade åtgärder 
görs i just den kommunen. Urvalet bygger på den rapport om kommunala ansvarsarter i Skåne 
som länsstyrelsen gav ut 2017. Rapporten föreslår ett antal arter per kommun, där en 
förhållandevis stor del av den svenska eller åtminstone den skånska förekomsten finns i 
kommunen. 

Rapporten följer upp det miljökvalitetsmål som fokuserar på bevarande av biologisk 
mångfald, länsstyrelsens Naturvårdsstrategi för ett biologiskt rikare Skåne från 2015 samt 
åtgärdsprogrammet Skånska åtgärder för miljömålen från 2016. En av de prioriterade 
åtgärderna i programmet var arbetet med ansvarsarter i de skånska kommunerna. 

Ansvarsarter för Tomelilla kommun 
Bakgrund 

Länsstyrelsen har föreslagit olika ansvarsarter till varje skånsk kommun. Antalet föreslagna arter 
varierar från kommun till kommun då arten måste förekomma inom sagd kommun och även ha 
en stor del av sin förekomst i kommunen i förhållande till den nationella eller globala 
förekomsten. Andra kriterier som tagits hänsyn till under arbetet har varit: 

• att göra ett urval som i första hand utgår från de nationellt rödlistade skånska 
ansvarsarterna som pekades ut i länsstyrelsens artpools- och traktanalys (Berlin & Rosquist 
2014) 

• att arterna bör kunna gynnas av riktade åtgärder 
• att arterna bör fungera som paraplyarter för flera andra arter och/eller värdefulla biotoper. 
 

 
Barbastell. Foto från Wikimedia commons, fotograf C.Robillier.   
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barbastella_barbastellus_01.jpg 
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Sammanställning 

Fjärilen backvisslare, skalbaggen skoveldyngbagge, röd glada, kungsörn, lökgroda, blommorna 
stor ögontröst, fläcklungört, luktvädd samt svamparna rödskölding och naveljordstjärna är alla 
föreslagna ansvarsarter för Tomelilla kommun. Efter samråd med länsstyrelsen har listan utökats 
med två arter nämligen; fladdermusen barbastell och den tjockskaliga målarmusslan. 

I planeringsunderlaget Artöversikter finns en mer detaljerad beskrivning av de djur- 
och växtarter som har föreslagits bli ansvarsarter för Tomelilla kommun. 
Vad innebär det att det att en art blir ansvarsart? 

Arbetet med kommunala ansvarsarter kan ske i fyra olika steg: 

• öka kunskapsnivån och ta reda på fakta om arten/arterna 
• sprida information, om arten/arterna 
• ta hänsyn till arten/arterna i den kommunala planeringen 
• genomföra riktade åtgärder för att gynna arten/arterna. 

Exempel på fortsatt arbete 

Arterna förekommer i olika biotoper. Åtgärder för att säkerställa deras fortsatta överlevnad 
varierar. I vissa fall kan arbetet fokuseras på ett av stegen och i andra fall kan man vidta arbeta 
med samtliga steg.  

Att arbeta med artinriktad naturvård kan ge fördelen att utförda åtgärder kan vara lätta att följa 
upp. Om det sker en ökning av populationen har åtgärden fungerat. Med de artinriktade 
insatserna, som kan vara allt från att restaurera en betesmark, anlägga en våtmark eller skapa 
markblottor för ansvarsarterna, gynnas även många andra arter. Dessa kan ibland användas som 
kvittensarter för att se ifall naturvårdsarbetet i kommunen går bra eller dåligt. 

För att kunna utforma framgångsrika åtgärder för de olika arterna bör man först skaffa sig 
kunskap om dem. Det kan till exempel innebära att ta reda på vilka biotoper varje art föredrar, 
eller inventera i fält var den förekommer eftersom Artportalen bara ger en indikation om 
utbredningen. Inventering inriktas på potentiella områden för respektive art. 
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Invasiva främmande arter 
Invasiva främmande arter räknas som ett av de största hoten mot biologisk mångfald. De kan 
orsaka stora negativa effekter på jord- och skogsbruk. De kan även utgöra ett hot mot 
människors och djurs hälsa. I planeringsunderlaget Artöversikter beskrivs ett urval av de invasiva 
främmande arter som redan finns eller kan förväntas förekomma i kommunen i en nära framtid.  

Bakgrund 
En invasiv främmande art är en art som introducerats utanför sitt naturliga utbredningsområde 
och vars introduktion och spridning negativt påverkar den biologiska mångfalden, orsakar socio-
ekonomiska skador och direkt eller indirekt hotar människors eller djurs hälsa. 

Problemen med invasiva främmande arter i Sverige ökar i takt med att vi blir fler människor, att 
vi reser mer och klimatet förändras. Vi har också en ökad världshandel där vi både medvetet och 
omedvetet flyttar arter mellan ekosystem. I Sveriges natur finns idag över 2000 främmande arter 
och drygt 400 av dessa räknas som invasiva. Många av dessa, till exempel spansk skogssnigel, 
jätteloka, parkslide och vresros orsakar redan nu stora skador och kostnader i form av årlig 
bekämpning. 

Inom EU har man under de senaste åren uppmärksammat problemen med invasiva främmande 
arter och från 2015 finns en förordning som har för avsikt att stoppa spridningen och skydda 
inhemska djur, växter, ekonomiska intressen och människors hälsa. De totala kostnaderna som 
invasiva främmande arter orsakar inom unionen beräknas årligen uppgå till över 12 miljarder 
euro. Enligt förordningen är det exempelvis förbjudet att importera, sälja, odla, föda upp och 
idka byteshandel med de 49 arter som finns med i unionsförteckningen. Arterna får helt enkelt 
inte finnas i medlemsländerna, och de får inte hanteras på annat sätt än i samband med 
bekämpning och bortforsling. EU-förordningen har sedan 1 augusti 2018 kompletterats med nya 
bestämmelser i miljöbalken som bland annat gör det som förbjudits i denna straffbart med 
fängelse i upp till två år i straffskalan. De nya svenska reglerna innebär också att ansvariga 
myndigheter kan ges tillträde till privata fastigheter och byggnader för att utföra åtgärder som 
förhindrar spridning av invasiva främmande arter. 

Avsiktligt introducerade arter som visat sig vara invasiva är signalkräfta och jätteloka. En art som 
det verkar kört att bekämpa är den spanska skogssnigeln, även kallad mördarsnigeln. Den är idag 
i princip omöjlig att utrota från Sverige. 

Arter som kommer hit kanske inte i sig utgör något hot mot vårt ekosystem, men de kan ha med 
sig parasiter som de själva är resistenta mot. Ett exempel på det är almsjukan som idag slagit ut 
stora delar av almbeståndet i Sverige. 

Tidiga insatser för att bekämpa och minska spridningen av arterna är nödvändig för att minska 
risken för att de ska orsaka stora problem både ekonomiskt, hälsomässigt och ekologiskt. En 
ökad medvetenhet om detta problem är önskvärt för att kunna lyckas med tidiga åtgärder. Dels 
bland allmänheten för att kunna identifiera platser där dessa arter börjar förekomma, men också 
bland beslutsfattare. 

Kunskapen om vilka arter och i vilken omfattning invasiva främmande arter förekommer i 
Tomelilla kommun är sporadisk och bristfällig. I Artöversikter har tillgänglig kunskap samlats om 
vilka arter som är dokumenterade inom kommunen. Det ger möjlighet att arbeta för att bekämpa 
dessa arter. Rätt bekämpningsmetod hindrar fortsatt spridning. 
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Övergripande beskrivning av kommunen 

Naturförhållanden  
Tomelilla kommun är beläget i den sydöstra delen av Skåne och ingår till stor del i den region 
som är känd som Österlen. Den södra delen av kommunen präglas av ett intensivt 
jordbrukslandskap medan den norra delen utgörs av ett omväxlande skogs- och 
jordbrukslandskap som sträcker sig upp på Linderödsåsens södra sluttningar. Den södra delen av 
kommunen är till stora delar mjukt kuperad medan nivåskillnaderna i norr är mer markerade och 
sydost blir landskapet mer flackt. Klimatet i Tomelilla är av inlandstyp med något mer utpräglade 
årstidsvariationer än i kustområdena. 

Landskapet  
Österlenslätten 

I de södra delarna av kommunen är landskapsbilden starkt präglad av det storskaliga jordbruket 
och väldiga åkrar dominerar. Här saknas värden som förknippas med det småskaliga landskapet. 
Den biologisk mångfalden är begränsad i det storskaliga odlingslandskapet. Skörd och 
markberedning innebär en fara för många djur. Djur och växter, som en gång var vanliga i 
jordbruksbygden, är hårt trängda. Dock finns ofta rester av det gamla jordbrukslandskapet kvar i 
form av alléer, stenrösen, åkerholmar, småvatten med mera. De omfattas alla av biotopskydd 
enligt 7 kap 11§ Miljöbalken. I det annars monotona landskapet utgör dessa landskapselement 
viktiga refuger för växter och djur. Här och var finns även lite större rester av kulturlandskapet 
insprängda. Exempel på detta är Ullstorpsdalen och Nedrabyris. Många gånger finns dessa 
värdefulla områden längs åar eller bäckraviner, där man på grund av topografin inte kommit åt att 
odla. Vattendragen är ofta uträtade och fördjupade och det intensiva jordbruket lämnar spår i 
vattnet i form av gödande ämnen som kväve och fosfor. Trots kraftig påverkan av mänskliga 
aktiviteter hyser vattendragen inom området flera hotade och sällsynta arter. 

Södra mellanbygden 

Landskapet i mellanbygden är mer varierat med öppna åkermarker, naturbetesmarker, bokskogar 
och barrplanteringar. Ett flertal av kommunens värdefulla områden är knutna till detta småskaliga 
mosaikartade landskap. Vattendragen är på flera ställen kraftigt påverkade av dikning och 
näringsläckage men man finner även naturligt slingrande delar här. Tommarpsån har sina 
källsprång öster om Kronovall och har uppe i skogstrakterna kvar mycket av sin naturliga 
sträckning. 

Österlenska backlandskapet 

Nordöstra delen av kommunen utgörs av ett omväxlande backlandskap med skogs- och 
betesmarker. Skogen är till stor del ung och skogsmarkerna där den växer har många gånger varit 
uppodlade eller betade. Inne i skogarna finns ofta rester kvar från den tid då landskapet var öppet 
i form av fägator och stenrösen. Äldre jätteträd med stora vida kronor i skogarna minner om 
denna tid, då de formats i ett öppet landskap. Överallt finns betesmarker och åkrar insprängda. 
Tack vare sin småskalighet och variation innehåller området en mängd olika biotoper och en hög 
biologisk mångfald. I området finns ett flertal hotade djur- och växtarter. Det är här i nordost 
som ett av kommunens största sammanhängande värdefulla område, Verkeåns naturreservat, 
finns. Vattendragen i denna del är mindre påverkade av mänskliga aktiviteter och har ofta höga 
biologiska värden. 
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Naturen och arterna 
Vegetationsmässigt tillhör Tomelilla kommun och resten av Skåne den nemorala zonen, som 
också omfattar stora delar av kontinenten. Ädellövskog är den dominerande ursprungliga 
naturtypen. Att kommunen på detta sätt tillhör Europa snarare än Skandinavien är en av 
förklaringarna till den mycket höga biologiska mångfalden i vår natur. Många arter som på 
Österlen har sin nordliga utbredningsgräns, för på kontinenten delvis en undanträngd tillvaro, 
medan den begränsade exploateringen här lämnar större livsutrymme. Inom Tomelilla kommuns 
gränser finns ett antal värdefulla miljöer och ovanliga arter som är särskilt skyddsvärda.  

Våtmarker 
En våtmark är ett vitt begrepp som omfattar allt från fuktig mark till sjöstränder. Enligt 
våtmarksinventeringens definition (Löfroth 1991) är en våtmark: ”sådan mark där vatten till stor 
del av året finns nära under, i eller strax över markytan samt vegetationstäckta vattenområden. I 
de flesta fall kan vegetationen användas för att skilja våtmark från annan mark. Minst 50 procent 
av vegetationen ska vara "hydrofil", d.v.s. fuktighetsälskande, för att man ska kalla ett område för 
våtmark.” 

Våtmarker har historiskt spelat en viktig roll bland annat eftersom de producerade foder till 
husdjuren. Under kontrollerade eller okontrollerade översvämningar avsattes näring ifrån vattnet 
på markerna som därigenom blev extra produktiva. Vassen användes för att göra tak och i de 
artrika miljöerna bedrevs jakt. 

I takt med en ökande befolkning under 1700-talet börjande man torrlägga sjöar och dika ut 
våtmarker för att få mer odlingsbar mark. Tomelilla kommun, precis som andra kommuner i 
framförallt södra Skåne, har varit utsatt för omfattande torrläggningar.  

Trots att vinsterna med utdikningen är uppenbara går det inte att bortse från att naturen har lidit 
stor skada. Våtmarker har blivit sällsynta och många rödlistade arter finns endast i och omkring 
dessa miljöer. Förlusten av våtmarker har även resulterat i att näringsläckaget, i form av kväve 
och fosfor, till havet ökat. Våtmarker fungerar som biologiska reningsverk där kvävet via 
bakteriella processer omvandlas till ofarligt luftkväve och fosfor, som är partikelbundet, 
sedimenterar i det lugna vattnet. Näringsläckaget har fått stora konsekvenser på de marina 
miljöerna. Överskott på näring leder till onormalt hög tillväxt av bland annat alger. Våldsamma 
algblomningar under sommaren kan leda till syrebrist på bottnarna. När algerna blommat färdigt 
och dör sjunker dom till botten. Under nedbrytningen förbrukas syre vilket gör miljön omöjlig att 
vistas i.  I slutändan påverkas fiskbestånden vilket i sin tur får ekonomiska konsekvenser.  

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

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

Kommunens största våtmarker heter Värbergs mosse och Galtamossen, de ligger i kommunens 
mellersta del strax norr om Kronovall och sträcker sig in i Simrishamns kommun. 
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Sjöar 
Tomelilla kommun är en sjöfattig kommun med endast två sjöar: Verkasjön (8 ha) och 
Tunbyholmssjön (10 ha). Att Sverige är ett väldigt sjörikt land beror till stor del på den senaste 
istiden. Sjöar uppvisar precis som våtmarker en stor variation sinsemellan. Några egentliga sjöar 
som sänkts i samband med torrläggningen av Skåne finns inte i kommunen. Däremot finns det 
gott om utdikade våtmarker. 

Åar och vattendrag 
Ett vattendrag som får rinna fritt slingrar sig vanligen fram – det meandrar. På så sätt skapas ett 
flertal olika miljöer där många olika växt- och djurarter kan leva. Djur och växter i åar och 
vattendrag är anpassade till att leva i strömmande och rinnande vatten. Denna miljö skiljer sig på 
många sätt från miljön i stillastående vatten. Rinnande vatten är oftare kallare och har högre 
syrehalter och för att inte svepas med det rörliga vattnet krävs speciella anpassningar. Ett 
slingrande vatten som beskuggas av buskar och träd och vars botten består av grus och sten är 
ofta väldigt värdefullt. Bottenfauna i form av insektslarver, kräftdjur och musslor trivs i denna 
miljö. Dessa är sedan en förutsättning för högre fauna som till exempel fisk. Substrat som död 
ved är viktigt för ett vattendrags struktur. 

Under avvattningsperioden mellan 1750–1950 rätades, fördjupades och/eller rörlades många 
både mindre och större vattendrag. Många viktiga biotoper längs dikena samt markens och 
dikenas förmåga att magasinera vatten försvann. Bristen på magasinerande förmåga visar sig 
speciellt under våren när höga flöden, på grund av snösmältning och tjällossning, ofta leder till 
översvämningar. Det intensiva jordbrukslandskapet i kommunens södra del är kraftigast utdikat.  

Örupsån är ett exempel på ett kraftigt påverkat vattendrag som rinner i en dal strax söder om 
Tomelilla. Ån, som senare övergår i Nybroån, är kraftigt fördjupad och kanaliserad. På grund av 
bland annat markanvändning och utsläpp uppvisar ån extremt höga närsaltshalter och 
bottenfaunan är artfattig. Trots det leker havsöring regelbundet i ån. Havsöring finns i nästan alla 
åar och bäckar där den kan komma upp och den letar sig även upp till centrala Tomelilla där den 
årligen leker i Välabäcken.  

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

Regleringar i form av dammar finns i flera av åarna. Den största dammen Tomelilla kommun är 
Smedstorpsdammen som ligger norr om Smedstorps kyrka. Dammar i vattendrag innebär ofta ett 
hinder för vandrande fiskarter som ål och öring men utgör naturligtvis även vandringshinder för 
bottenfaunan. Alla åarna är på någon av sina sträckor rätade och fördjupade. (Många av dikena 
ingår i så kallade dikningsföretag vilket är samfälligheter bildade med avsikt att stå för skötseln.) 
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Värderingsgrunder 
Värderingsgrunderna för utpekandet av värdefulla naturområden bygger på relevanta delmål i 
”Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram” (Länsstyrelsen i Skåne län 2003 och 2008). Detta 
ersattes 2012 med ”Skånska åtgärder för miljömålen”. 

Naturvärdesbedömning, kriterier/element 

• Natura 2000-område 
• Rödlistade arter 
• Biotopskydd, nyckelbiotop, naturvärde, sumpskog (Skogsstyrelsen) 
• Naturbetesmark (Jordbruksverket) 
• Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 
• Hålträd, död ved och lågor 
• Gamla träd och buskar 
• Brynvegetation 
• Naturligt vatten 
• Spridningskorridor 
• Utvecklings-/restaureringspotential 
• Tillgänglighet, rekreation 
• Tätortsnära 
• Småskalighet 
• Ostördhet  
• Kulturella och/eller geologiska värden 

Områdesbeskrivningar och avgränsningar grundar sig på befintlig kunskap i form av tidigare 
program och annan dokumentation, som Naturvårdsprogram för Tomelilla kommun 2010, 
Skogens pärlor (Skogsstyrelsen), Ängs- och betesmarksinventeringen (Jordbruksverket), 
Artportalen (SLU), samt förnyad tolkning av kartskikt och flygbilder.  

Avgränsningarna har i huvudsak gjorts som större sammanhängande områden, som omfattar dels 
ett antal samlade värdekärnor (t.ex nyckelbiotoper och naturbetesmarker), dels områden som 
bedömts ha höga naturvärden eller utvecklings-  och restaureringspotentialer. Därutöver finns det 
ett stort antal utspridda mindre naturområden i form av betesmarker eller nyckelbiotoper tas inte 
upp under områdesbeskrivningar som inte hanteras i detta program., men finns utmärkta i 
kommunens befintliga kartmaterial. 

Områdenas avgränsningar ska inte betraktas som absoluta eller statiska. Dels är gränsdragning av 
den här typen till stor del en bedömningsfråga, dels finns det i många fall både hus, tomtmark, 
åkermark, granplanteringar och vägar innanför områdesgränserna. Naturförhållandena kommer 
också att förändras i framtiden. Avverkningar och igenväxning kan komma att minska vissa 
naturvärden, medan utveckling och restaureringsåtgärder kan komma att höja dem. 

Kommunen har med få undantag ingen bestämmanderätt över de utpekade naturområdena och 
kan därför inte aktivt och konkret bedriva naturvårdande arbete utifrån programmets 
redovisning. Detta får ske på markägarnas egna initiativ och i form av information, rådgivning 
och samordningsinsatser. Programmet kan i detta fall vara upplysande och vägledande för 
intresserade markägare. 

Översiktskartan på nästa sida visar de 30 utpekade naturområdena som beskrivs i 
planeringsunderlaget: Områdesbeskrivningar Naturvårdsområden.  
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Områdesbeskrivningar 
Områdesbeskrivningarna omfattar två delar. En översiktlig beskrivning av hela kommunen samt 
tätorterna med omnejd som ingår i detta dokument. Övriga naturområden beskrivs mer ingående i 
”Områdesbeskrivningar Naturvårdsområden planeringsunderlag till Natur och Parkprogram för 
Tomelilla kommun. Den beskrivningen är ett mer detaljerat kunskapsunderlag som även 
omfattar åarna i kommunen. 
Hela kommunen beskrivs översiktligt med förslag på hur grönstrukturen bör utvecklas. För 
tätorterna redovisas kort deras historia, karaktär och tillgång till parker och natur tillsammans 
med en karta. Förslag till hur och var grönstrukturen bör utvecklas redovisas på kartor principiellt 
och översiktligt. Ofta finns flera möjligheter att utveckla grönstrukturen det viktiga är att den 
utvecklas i området. 

Naturvårdsområdena redovisas med beskrivningar av de platsspecifika arterna och naturvärdena. 
Till varje område finns en karta och ibland bilder på naturen eller någon av de specifika arterna 
på platsen. 

Syftet är att ta fram ett strategiskt beslutsunderlag och att med bilagorna sprida kunskap om 
platserna till medborgare och gäster i kommunen.  

Vattendragen beskriv med utgångspunkt från texter på berörda vattenråds hemsidor. Vissa 
naturvärden kopplade till vattendrag utpekas också i beskrivningarna av ”Områden med höga 
naturvärden”.  
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Naturområden 
  

1. Fyledalen med Benestad backar
2. Verkeåns dalgångar med omnejder
3. Drakamöllan
4. Örup
5. Högaborg och Rosendal
6. Ljungavången
7. Tryde
8. Listarumsåsen
9. Kronovall med Store vång
10. Ullstorpsdalen och Toarpskärret
11. Djurrödsbäcken
12. Ludaröds fälad
13. Kulladal – Eket
14. Tranås betesmarker
15. Onslunda sten

16. Bollerups diabasås och betesmarker
17. Vallamaderna och Nybroåns dalgång
18. Flagabro – Smedstorp
19. Sillarödsområdet
20. Svältebackarna, Lings fälad och Kariseberg
21. Eljaröds ängar
22. Norrevall, Storemosse och Skillingsbacken
23. Snogge – Tunbyholm
24. Nedrabyris
25. Värbergs mosse och Galtamossen
26. Kronoskogen, Tylehögen och Byåsabacken
27. Skogsbacken
28. Kristinehov och Borstakärrs våtmarker
29. Tosterup – Munka Tågarp
30. Bontofta
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Vattendragen  
De fem huvudvattendragen i Tomelilla är Nybroån, Julebodaån, Verkeån, Tommarpsån och 
Kävlingeån. Dessa har i sin tur ett antal biflöden. Ett mindre område i kommunens sydöstra del 
avvattnas till Kabusaån som ligger söder om kommungränsen. Tomelilla kommun är medlem i 
tre olika vattenråd: Kävlinge vattenråd, Österlens vattenråd och Vattenrådet för Nybroån, 
Kabusaån och Tygeån. Syftet med vattenråden är bland annat övervaka vattenkvaliteten och 
utgöra samarbetsorgan mellan privata och offentliga aktörer. 
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Grönstruktur  
Grönstrukturen kan beskrivas som sammanhanget mellan eller väven av de olika 
naturvärdena. Det avser spridningskorridorer för växter och djur såväl som gång- 
och cykelstråk mellan olika målpunkter. Stråken kan nyttjas för vardagstransporter, 
rekreation eller träning. Grönstrukturen redovisas för hela kommunen men på olika 
nivåer. I och kring tätorterna är möjligheten för invånarna att kunna ta sig ut i 
naturen på ett säkert och tilltalande sätt, viktig. Ute i landskapet kan behovet av 
gröna stråk lösas på flera alternativa sätt, beroende på om det ska vara 
spridningskorridorer för växter och djur eller rekreations stråk för människor. Bäst 
är om grönstråken kan fylla båda dessa funktioner men det är inte alltid möjligt. 
Det är viktigt att uppmärksamma behovet och reservera mark för grönstruktur i 
tidiga skeden av planeringsprocesserna, främst i samband med utbyggnad av 
samhällena. 
Avsikten är att på karta redovisa kvaliteter och brister i ett strategiskt dokument 
som ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan. 

Biologisk mångfald 
I kommunens norra delar finns stora naturvärden och områden som är skyddade enligt 
Miljöbalken. 

I mellanbygden är landskapet småskaligt. Bäckar, åsar, vägrenar och åkerkanter bildar ett nät av 
gröna stråk.  

På Österlenslätten i söder bedrivs rationellt jordbruk med stora åkrar. Här finns behov av att 
binda samman grönstrukturen med skridningskorridorer och vandringsmöjligheter. Strukturerna i 
landskapet ger möjlighet att med relativt små åtgärder öka naturvärdena och den biologiska 
mångfalden.  

Åar och mindre vattendrag har stor betydelse för grönstrukturen. De är värdefulla 
spridningskorridorer och kan tillsammans med vägar och stigaröka framkomligheten i landskapet. 

Bebyggelsen i tätorterna och på landsbygden är småskalig. Många bor i egna hus eller i låga 
flerfamiljshus. Många har trädgårdar med blommor, buskar och trad som ger en biologisk 
mångfald med goda förutsättningar även för insekter, fåglar och smådjur. 

Rekreation 
Gående och cyklister är på många ställen i kommunen hänvisade till större vägar där cykelbana 
saknas. Cykelbanor behövs mellan byarna och till större målpunkter. Eftersom de används året 
runt även i regn och mörker bör de av trygghetsskäl följa större vägar  

För promenader, cykelutflykter eller löpning kan stigar och mindre vägar bindas samman till 
intressanta rundor med olika längd. 
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Utveckling av grönstrukturen  
Kartan visare de två föregående kartorna tillsammans med förslag på områden där utveckling av 
grönstrukturen är önskvärd. Exakt hur grönstrukturen kan utvecklas ska utredas i fortsatt arbete. 
Väsentligt är att den utvecklas inom markerade områden så att den binds samman. Alla 
vattendrag bör fungera som gröna korridorer. Stränder, brynzoner samt åker- och vägkanter 
binder samman grönstrukturen med naturvårdsområdena och tätorterna. Detta nätverk ska 
utvecklas särskilt i jordbrukslandskapet 
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Områdesbeskrivningar tätorterna 

Brösarp med omnejd 
Tätorten Brösarps anor sträcker sig tillbaka till tidig medeltid, troligtvis ännu längre. Det äldsta 
bevarade dokumentet som omnämner Brösarp som by är daterat 1247. Brösarp med omnejd är i 
särklass det område i Tomelilla kommun som innehåller flest fornlämningar. Fornlämningarna 
består framförallt av gravhögar, stensättningar samt äldre bosättningsplatser. På grund av de 
många fornlämningarna är Brösarp med omenjd ett utpekat riksintresse för kulturmiljövård. 

 

   
Brinkehemsvägen Brösarps skola Äldre bebyggelse utmed Albovägen 

Bebyggelse 
Den äldre bebyggelsen i Brösarps tätort sträcker sig framförallt längs med landsvägarna, i 
synnerhet Albovägen som i väst-östlig riktning går mitt igenom byn. En del äldre bebyggelse 
finns runt kyrkan och Fru Hammars väg. Av den äldre bebyggelsen finns det byggnader kvar som 
har kontinuitet tillbaka till tiden innan skiftena på 1820-talet. I mitten av 1900-talet expanderade 
byn kraftigt med bland annat småhus, radhus och en ny skolbyggnad. I tätorten finns 
förskoleverksamhet samt grundskola årskurs 1-6. Majoriteten av tätortensbebyggelse idag är 
uppförd under 70-talet. Villaområdena i Brösarps tätort präglas av välskötta trädgårdar, ofta med 
inslag av äldre fruktträd.  

Landskap och jordarter 
Den dominerande jordarten i området är isälvssediment-sand. Under 1700-talet ställde det till 
problem när stora arealer skog höggs ner i området kring Brösarp till förmån för alunbruket. 
Flygsand bildades och markerna blev odugliga till både odling och bete. För att motverka 
flygsanden planterades två stora arealer med bokskog i mitten av 1700-talet vilka emellertid höggs 
ner igen under sent 1700-tal eller tidigt 1800-tal. Tidigare. Innan uthuggningen av skog till 
alunbruket, fanns här mycket bok men även ek- och surskogar omnämns i kartorna. 

Landskapet kring Brösarp präglas av stora skogar, naturområden och betesmarker som breder ut 
sig i direkt anslutning till tätorten. Strax norr om tätorten rinner Verkeån som förr en viktig 
födokälla för Brösarpsborna, eftersom de inte kunde bedriva jordbruk.  
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Bokskog Brösarp I bakgrunden skymtas byns västra entré. I 

förgrunden syns en kuperad betesmark. 
Byängen 

Naturvärden 
Brösarp med omnejd präglas av höga naturvärden och tätorten omges av naturreservat och 
natura 2000-områden i alla riktningar utom rakt söder ut. Där finns också ett naturområde som 
idag saknar skydd men är mycket värdefull som Brösarps tätortsnära rekreationsområde. Skogen 
kallas Källaskogen och ligger mellan Brösarp och Brunsvik. I tätorten finns också höga 
naturvärden, framförallt förekommer en variation av rödlistade sandmarksarter.  
rödlistasandmarksvegetation

   
Den fridlysta gullvivan trivs bra på Brösarps 
sandiga marker 

Även de fridlysta backsipporna trivs på den 
sandiga marken. 

Torget i Brösarp är en värdefull mötesplats 

Kommunala grönytor 
De kommunala grönytorna i Brösarps tätort är förhållandevis många. En viktig plats i byn, socialt 
sett, är Byaängen. Här anordnas årligen midsommarfirande, valborgsfirande, nationaldagsfirande, 
sångkvällar, Brösarpsdagen m.m. En ny lekplats anlades på ängen år 2018. 

Grönstruktur 
Brösarp ligger i kommunens norra del omgiven av stora grönområden skyddade enligt 
Miljöbalken. Skåneleden ansluter i norr, den leder till kusten och in i landet via Verkeåns dalgång 
till Kristinehov. Flera gång- och cykelleder förbinder byn med omgivande landskap. Korrevägens 
förlängning leder till Brösarps södra backar. 

Mötesplatser finns vid Torget, Byaängen vid Gästis och idrottsplatsen. Skola, Kyrkogård och 
villabebyggelse med trädgårdar bidrar också till grönstrukturen.  
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Brösarps tätort består av en samlad bebyggelse öster om riksväg 11. Det omgivande landskapet präglas av värdefulla naturområden 

Utmaningar och utvecklingsmöjligheter 
• Väg 19 är en barriär. En planskildhet eller säker korsning skulle ge en betydligt bättre 

koppling till naturområdena väster om vägen. Här finns bland annat Verkeåns dalgång 
och Skåneleden mot Kristinehof. 

• Skapa eller förstärk passager mellan grönområden för säkrare och mer tillgänglig rörelse 
mellan grönområdena. 

• Värna om den värdefull sandmarksfloran. 
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Lunnarp med omnejd 
Området kring Lunnarp har varit boplats för människor sedan vikingatiden. Den äldsta bevarade 
kartan över Lunnarp är daterad 1699 och visar Gamla Lunnarp det vill säga den del av samhället 
om ligger norr om riksväg 11. Gamla Lunnarp har än idag i princip samma utbredning som på 
kartan från 1699. Detta trots att den här delen drabbades hårt av en brand 1913, vilken förstörde 
många hus och gårdar.  

Bebyggelse 
Den yngre delen av Lunnarps tätort växte fram söder om riksväg 11 och Gamla Lunnarp i 
samband med att järnvägen byggdes i slutet av 1800-talet. Lunnarp fick en egen station och detta 
skapade ett stationssamhälle. Under 1960–70-talen utökades bebyggelsen i tätorten igen. Den här 
gången i den lucka som uppstått mellan Gamla Lunnarp och den nyare delen i söder. Dessa hus 
utgör majoriteten av dagens bebyggelse.  

Lunnarp tillhör Kverrestads socken och Smedstorps församling. Utan kyrka finns det ingen 
historiskt naturlig mötesplats inne i tätorten. Idag har mötesplatsen framförallt växt fram runt 
idrottsplatsen och den angränsande parken. 

 

   
Äldre bebyggelse i Lunnarp Pampig villa nära statiuonen i Lunnarp. Korsvirkesgård i gamla Lunnarp 

Jordarter och landskap 
Det omgivande landskapet kring Lunnarp är starkt präglat av småskaligt jordbruk. Den 
förhärskande jordarten är isälvssediment vilket ger en god, bördig mark. 

Det finns tre planterade skogsdungar öster och norr om mejeriet dessutom finns äldre trädgårdar 
och enstaka äldre träd i samhället medan det omgivande landskapet är extremt trädfattigt.  

I området kring Lunnarp finns en historisk förekomst av vattenmiljöer i form av mossar samt två 
åar. Åarna har rätats ut och kulverterats och mossarna dikades ut under 1800-talet. Tätortsnära 
naturområden saknas helt. 

Naturvärden 
Ingen naturvärdesinventering har utförts i Lunnarp med omnejd och rapporter om rödlistade 
arter i artportalen är få. Det homogena landskapet i och omkring Lunnarp skapar dåliga 
förutsättningar för biologisk mångfald och i förlängningen höga naturvärden. Däremot kan 
Gamla Lunnarp med korsvirkeshusen, grusvägarna och de gamla trädgårdsstrukturerna ha 
potentiellt höga naturvärden. 
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Kommunala grönytor 
I tätorten Lunnarp finns förhållandevis stora kommunala ytor. Majoriteten är emellertid 
utarrenderad till jordbruk och idrottsföreningen. Övriga kommunala ytor ligger jämnt spridda 
över tätorten och består av kilar med gräs, buskage och träd. I Lunnarp finns en nyanlagd lekplats 
(2018) i tätortens västra del. 

 

 
Lunnarps bebyggelse är samlad men bryts av med två stora barriärer, riksväg 11 och järnvägen. Det omgivande landskapet präglas av fullåkersbygd. 

Grönstruktur 
Lunnarp ligger i ett öppet jordbrukslandskap med brist på spridningskorridorer och leder ut i 
landskapet. I byn finns en hög biologisk mångfald med uppvuxna trädgårdar och träddungar. 

Mötesplatser finns vid lekplatsen och vid idrottsplatsen med intilliggande park. Upprustning av 
parken var ett önskemål, med förslag om utegym och motionsspår och promenadstråk. 
Trafiksäkerheten längs Kverrestadvägen är inte bra. Det är Trafikverkets väg men kommunen 
bör verka för en bättre miljö för gående och cyklister som korsar eller rör sig längs vägen.  

Skapa gröna stråk längs diken och åkerkanter i första hand från Lunnarp åt sydväst till Tomelilla 
tätort och Ullstorp. Här saknas spridningskorridorer och en gång- och förbindelse mot Tomelilla 
centralort är önskvärd. 

Det finns en cykelled mot Listarumsåsen. Den leder längs en grusväg genom åkerlandskapet. 
Häckar, ledande trädrader längs vägen och några små sittplatser skulle göra den mer attraktiv  
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Park vid idrottsplatsen i Lunnarp Grönområde vid mejeriet Lekplatsen vid Trolles väg 

Utmaningar och utvecklingsmöjligheter 
• Brist på tätortsnära naturområde och sammankopplade promenadstråk 
• Trädfattigt landskap, föryngring och nyplantering av träd 
• Ök naturvärdena genom att främja biologisk mångfald i landskapet 

 

 
Vegetationen i åkerlandskapet kan utvecklas till en sammanhängande grönstruktur.  
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Onslunda med omnejd 
Onslunda kyrkby var under tidigt 1800-tal en av Skånes största byar. Redan 1401 omnämns 
Onslunda men det är troligt att byn har anor som sträcker sig ännu längre tillbaka i tiden. 

Bebyggelse 
I tätorten Onslunda har det tidigare funnits många verksamheter som t.ex. lanthandel, bank, 
postkontor, järnvägsstation, medborgarhus och mejeri. Idag har dessa verksamheter försvunnit 
men det finns fortfarande kvar förskola, skola årskurs 1-6, idrottsplats, hembygdsmuseum och 
den kända borstfabriken. Många av de äldre verksamhetslokalerna fungerar idag i stället som 
bostäder. 

Bebyggelsen i tätorten är blandad i både ålder och utseende. Den äldre bebyggelsen ligger längs 
med landsvägen och den gamla vägen till Spjutstorp. Den växte fram framförallt under 1800-talet 
och tidigt 1900-tal och består av ej utskiftade gårdar, gatuhus, den äldre skolbyggnaden och 
kyrkan. Även hembygdsmuseet är av äldre härkomst, men det ligger centralt i tätorten. I utkanten 
av tätorten syns årsringar av senare bebyggelse. Den senaste tillväxten  har skett t i tätortens 
sydvästra och sydöstra delar. Den blandade bebyggelsen har gett en mångfald av trädgårdar. I 
många av de äldre trädgårdarna finns mycket rosor. Olika typer av barrväxter är ett påfallande 
inslag i trädgårdsmiljöerna. 

 

   
Borstakongen Hembygdsmuseum Bostäder längs med Lantmannavägen 

Jordarter och landskap 
Landskapet kring Onslunda domineras av fullåkersbygd av typen småskaligt jordbruk. Den 
förhärskande jordarten, lerig morän, gynnar odlingen. Området är svagt kuperat och lutar mot 
söder. Inga åar eller vattendrag löper genom tätorten, men det finns en dagvattendamm i 
sydvästra delen. Söder om tätortenligger ett av Skånes finaste rikkärrs-komplex och i anknytning 
till detta Onslundas rekreationsområde, kallat Mossen. 

I tätorten finns det gott om träd i trädgårdar och på offentlig mark. Däremot är landskapet i 
direkt anslutning till tätorten relativt trädfattigt, bortsett från Mossen och Åsen söder och sydväst 
om Onslunda. Landskapet har emellertid inte alltid varit trädfattigt, utan trädbestånden 
avverkades under 1700-talet till brännvirke vid alunbruket i Christinehof. 

Naturvärden 
En naturvärdesinventering genomfördes i Onslunda 2017. Inventeringen visar att tätorten inte 
har några högre naturvärdenDen lilla slåtterytan mellan Bröderna Nilssons väg och den stora 
grusytan bredvid Järnvägsparken har påtagliga naturvärden. Här hittades vid 
naturvärdesinventeringen bland annat naturvårdsarten busktörne. Visst naturvärde finns på 
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följande ytor: Trädkransen runt kyrkogården, busk- och brynmiljöer i söder, en skogsdunge i norr 
samt fyra öppna gräsytor på obebyggda tomter och hästhagen inne i tätorten.  

Utöver naturvärdesinventeringen inventerades även fladdermöss 2017. I Onslunda observerades 
fem olika fladdermusarter, varav en är den sällsynta och rödlistade sydpipistrellen. 

Kommunala grönytor 
I Onslunda tätort finns ett fåtal kommunala grönytor, bland annat den högt uppskattade 
Järnvägsparken i södra delen av byn. Järnvägsparken fungerar som byns mötesplats och här 
ordnas årligen en ”byafest”. I parken finns också en nyanlagd lekplats (2016). Förutom 
Järnvägsparken finns några större gräsmattor i väster samt en mindre grönyta i mitten av tätorten. 

Grönstruktur 
Hembyggdsparken och hembygdsmuseet, idrottsplatsen, Hjalmars backe och dammen är 
mötesplatser. Byn med uppvuxna trädgårdar, kyrkogård och fria ytor ger ett grönt intryck. 

Trafikmiljön och belysningen i byn ses som problem, liksom möjligheten att cykla till 
grannbyarna på de trafikerade vägarna. Det finns många värdefulla gångstråk på småvägar kring 
Onslunda som kan utvecklas. Banvallen kan bli en cykelväg till Spjutstorp. 

 
Onslunda ligger placerat i slättlandskapet no4rdöst om Tomelilla. Det omgivande landskapet präglas främst av fullåkersbygd bortsett 
från ett naturområde med betesmarker, våtmarker och en trädbeklädd ås. 

Utmaningar och utvecklingsmöjligheter  
• Utveckla grönstrukturen i jordbrukslandskapet väster om byn. 
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Skåne-Tranås med omnejd 
Skåne-Tranås anor räknas tillbaka till 1000-talet när den första kyrkan byggdes i byn. Under den 
här perioden fram till modern tid har Skåne-Tranås varit en stark marknads- och handelsort.  och 
fick därför sin första gästgivargård redan 1684. 

Bebyggelse 
Skåne-Tranås är med sin struktur och äldre bebyggelse riksintresse för kulturmiljövård. Tätorten 
bevarar karaktären av centralort i jordbruksbygden efter tiden för skiftet under tidigt 1800-tal. 
Den solfjäderform som tätortens skiften fick i söder är fortfarande väl synlig på kartan. På de 
tidigare utskiftade gårdarnas tomter byggdes gatuhus. Mitt i Skåne-Tranås ligger det 
kullerstensbeklädda torget där det förr bedrevs marknad och handel. Torget omges av äldre 
bebyggelsen. I nordvästra delen av Skåne-Tranås ligger kyrkan och prästgården. Den nuvarande 
kyrkan byggdes 1880, varvid en äldre medeltidskyrka från 1000-talet revs. Flertalet av 
byggnaderna i byn är uppförda under tiden för sekelskiftet 1800-1900. Efter 1960 expanderade 
Skåne-Tranås i liten skala norrut med bland annat servicehem, radhus och villor. 

   
Äldre bebyggelse längs Helgonvägen Skåne Tranås har gott om verksamheter vilket 

gatuskylten vittnar om. 
Diligensvägen 

Jordarter och landskap 
Landskapet kring Skåne-Tranås är mosaikartat vilket indikerar höga naturvärden. Närområdet 
består av åkrar, dammar, skog, bäckar/åar, kärr och betesmarker. Namnet Tranås härstammar 
från Traanaes vilket betyder den fuktiga marken där tranorna häckar. På äldre kartor kan detta 
bekräftas då många mossar och våtmarker syns i området. Idag finns endast Mölledammen och 
Anisabäcken kvar från den här tiden men ett par nya dammar har anlagts i utkanten av tätorten 

Naturvärden 
Det finns ingen aktuell naturvärdesinventering för Skåne-Tranås. De många dammarna och en 
diversitet i vegetationen ger dock ett rikt växt- och djurliv. Följande områden kan antas ha 
potentiella naturvärden: Brynmiljöerna i betesmarken i södra delen av tätorten, de grova träden 
utmed grusvägarna Mölledammen och Anisabäcken, allé och trädkrans med hamlade lindar vid 
kyrkan, kyrkogårdsmuren samt kalkstenstrappor inne i tätorten. I den äldre bebyggelsen finns 
även många lummiga trädgårdar med äldre vegetation. Även dessa kan i vissa fall utgöra ett 
potentiellt naturvärde. Två tätortsnära naturområden finns i direkt anslutning till Skåne-Tranås, 
Prästaskogen och Forsadal. 
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Kommunala grönytor 
De kommunala grönytorna i tätorten är inte många, den största är parken i direkt anslutning till 
Mölledammen. Parken fungerar som en av Skåne-Tranås mötesplatser med bland annat en 
lekplats samt en scen för utomhusteater, torget och idrottsplatsen är också mötesplatser.   

   
I parken finns en nyanlagd lekplats. Mölledammen Torget med kullersten och träd. 

Grönstruktur 
Prästaskogen, grönområdet vid Italienskavägen/Vattenverksvägen, gångstråk kring idrottsplatsen, 
samt koppling från dammen och amfiteatern mot Prästaskogen efterlyses. 

Viktiga mötesplatser är torget, idrottsplatsen och amfiteatern. 

Trafiksäkerheten vid väg 19 bör förbättras. Det finns ett nät av småvägar kring byn som kan 
bindas samman och ge förutsättningar att röra sig till grannbyarna och andra målpunkter, gärna så 
en runda för promenad är löpning blir möjlig. 

 
Skåne- Tranås tätort ligger placerad väster om riksväg 19.Det omgivande landskapet är svagt mosaikartat med inslag av åker, betesmarker och 
naturområden. 

Utmaningar och utvecklingsmöjligheter 
• Tillgänglighet i och till naturområden.  
• Trafiksäkra cykelbanor till grannbyarna. 
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Smedstorp med omnejd 
Stationssamhället Smedstorp växte fram under 1800-talet i samband med järnvägsutbyggnaden. 
Norr om det nya stationssamhället finns sedan ca 1398 en kyrkby, som då omnämns som 
”Smisthorp”. Den äldre byn har stark anknytning till Smedstorps slott, anno ca 1400, som ligger 
strax intill. 

Bebyggelse 
Smedstorps tätort utgör sedan 1987 ett riksintresse för kulturmiljövård på grund av den 
tidstypiska bebyggelsen från sekelskiftet 1900. I samband med järnvägsbyggnationen växte 
samhället i nord-sydlig riktning längs Storgatan. Nästa expansion skedde söder om järnvägen med 
ett egnahemsområde från 1920-40 talet. Den senaste bebyggelsen har tillkommit under 2000-talet 
och ligger i byns västra del. I Smedstorp finns både grundskola upp till årskurs 6 samt 
förskoleverksamhet. 

 

   
Lanthandeln i Smedstorp Bostäder längs med Fortunavägen Storgatan har karaktären av 

landsväg. 

Jordarter och landskap 
Det omgivande landskapet kring Smedstorp består av homogent, småskaligt lantbruk i söder och 
ett mosaikartat landskap i norr. Den dominerande jordarten är isälvssediment och i en skrift från 
1709 omnämns markerna som mycket magra. Inga vattendrag rinner genom tätorten, men strax 
öster om Smedstorp slingrar sig Tommarpsån, ett dike leder från en anlags dagvattendamm i byn 
till ån. Det finns två naturliga våtmarker i skogen strax nordväst om byn. 

Naturvärden 
Det finns ingen aktuell naturvärdesinventering från Smedstorp med omnejd. Rapporter från 
artportalen är få inne i tätorten men desto fler i det omgivande landskapet. Bland annat finns det 
gott om lökgroda i närområdet. 

Kommunala grönytor 
Den delvis kommunalägda skogen som ligger nordväst om Smedstorp kallas lokalt för 
”Tomteskogen” och fungerar som byns tätortsnära naturområde. I skogen finns motionsspår, 
ridslingor och även en mountainbikeled. Snörika vintrar nyttjas även en trädröjd backe till 
skidåkning. Inne i tätorten finns det flera mindre områden med kommunägd mark, bland annat 
en park som kallas Gröne plan, en lekplats, ett utebad, ett torg och en idrottsplats på kommunens 
mark. 
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Lekplats vid idrottsplatsen i Smedstorp ”Tomteskogen” Gröning mitt i byn. 

Grönstruktur 
Gröneplan är en viktig träffpunkt. Här firas midsommar och valborg och skolan utnyttjar 
området. Wilmersbacke och skogsdungen intill utnyttjas också av skola, förskola och allmänhet, 
bland annat som pulkabacke. Gårdslösaleden är en attraktiv runda 

Torget utanför medborgarhuset är en mötesplats som kan utnyttjas bättre och det finns önskemål 
om bättre både gång- och ridväg till Tomteskogen. Det är en fördel om inte cyklar, gående och 
hästar använder samma väg. 

 
Smedstorp ligger söder om riksväg 11. Bebyggelsen ligger samlad längs med Storgatan som löper genom byn. Det omgivande landskapet är mosaikartat 
med inslag av naturområde, åker och betesmarker. 

Utmaningar och utvecklingsmöjligheter 
• En naturvärdesinventering bör göras för att kartlägga naturvärden 
• Nyplantering av träd för att gynna en god succession 
• Trafiksäkra övergångar över Storgatan och väg 11. 
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Spjutstorp med omnejd 
Den lilla kyrkbyn Spjutstorp har anor som sträcker sig tillbaka till medeltiden. Byn är skiftad men 
några äldre gårdar ligger kvar inne i byn vilket ger byns södra del en speciell prägel. Efter 2015 
räknas Spjutstorp återigen som tätort. 

Bebyggelse 
Flertalet av byns byggnader tillkom under 1900-1930-talen och är av egnahemskaraktär. Detta 
bidrar till många äldre trädgårdar med gamla fruktträd och väletablerad vegetation. Äldsta 
bebyggelsen i tätortenligger i anslutning till kyrkan. 1869 uppfördes kyrkobyggnaden och i 
samband med detta revs den medeltida kyrkan som låg strax intill. Vid sidan om kyrkan finns den 
gamla skolan som uppfördes 1858 och senare utvidgades 1910. Idag finns ingen aktiv 
skolverksamhet kvar i Spjutstorp.  

 

   
Bebyggelse längs med Onslundavägen Äldre bebyggelse i södra delen av byn Den medeltida kyrkan. 

Jordarter och landskap 
Jordarterna i närområdet kring Spjutstorp är blandade men består främst av lerig morän samt 
svämsediment ler-silt. Övriga förekommande jordarter är framförallt isälvssediment och 
postglacial lera. Dessa jordarter är mycket gynnsamma för odling vilket har bidragit till att 
landskapet präglas av en fullåkersbygd med småskaliga jordbruk. Områdets jordbruk har lång 
kontinuitet och har sedan den äldstabevarade kartan över byn från1699 varit ett skoglöst och 
trädfattigt område. Genom tätorten rinner Trydeån samt Rödjebäcken. Större delen av byns 
sammanhängande vegetation finns längs med åarna. Resten av byns vegetation utgörs av privata 
trädgårdar och kyrkogården. 

Naturvärden 
En naturvärdesinventering som genomfördes under 2017 visar att inga högre naturvärden finns i 
Spjutstorps tätort. Påtagliga naturvärden finns runt kyrkan och i olika brynmiljöer i södra delen av 
tätorten. Även åarna, framföralltt Rödjebäcken som på sina ställen är skuggad, har påtagliga 
naturvärden. Den rödlistade luddvårlöken har en historisk förekomst i Spjutstorp, men inga 
rapporter om nya fynd har inkommit sedan 2002. I Spjutstorp har även en fladdermusinventering 
utförts 2017, vilken påvisade förekomst av hela åtta olika fladdermusarter.  

Kommunala grönytor 
I Spjutstorps tätort är de kommunala grönytorna få och består av två större allmänningar. Den 
ena grönytan i direkt anknytning till Lievägen i nordvästra delen av tätorten saknar större sociala 
värden medan den andra, mellan kyrkan och idrottsplatsen har blivit en centralknutpunkt. På den 
sistnämnda anlades 2019 en ny lekplats. Förutom aktiviteten på lekplatsen anordnas här bilträffar 
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och bedrivs campingverksamhet. En dansrotunda centralt placerad på grönytan lockar till fester 
och olika evenemang. 

   
Gröning i södra delen av Spjutstorp.  Nyanlagd lekplats Badet 

Grönstruktur 
Gröningen vid Lievägen och området kring idrottsplatsen med bad, camping och rotundan är de 
mötesplatser som finns i byn. Rödjebäcken med sina naturvärden är viktig för grönstrukturen 
främst som spridningskorridor. Promenadvägar finns på gamla banvallen till Onslunda och 
Appeltorp. 

 
Spjutstorp ligger placerat i fullåkersbygden mellan Tomelilla och Onslunda. Det omgivande landskapet består av odlad mark. 

Utmaningar och utvecklingsmöjligheter 
• Utveckla tätortsnära natur- och rekreationsområde 
• Mycket trafik och höga hastigheter genom byn, behov av säker korsning 
• Ingen säker gång- och cykelbana för skolbarnen till Onslunda  
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Tomelilla med omnejd 
Det äldsta bevarade belägget för Tomelilla härstammar från 1437. Platsen benämns då som 
”Tommorp lille”.1624 ligger Tomelilla i Tryde socken som då består av de tre byarna Tryde, 
Sälshög och Everöd. Tomelilla omnämns endast som en mycket liten bondby bestående av ett 
fåtal gårdar. I slutet av 1800-talet växte Tomelilla till en egen köping i samband med 
järnvägsutbyggnaden, vilken knöt samman byn till Eslöv, Malmö, Ystad och Simrishamn. Från 
den ursprungliga lilla bondbyn finns endast en byggnad kvar idag, Byagården, som troligtvis 
uppfördes under första hälften av 1800-talet. 

Bebyggelse 
Tomelilla är kommunens största tätort med ca 7000 invånare. Tätorten expanderade 
ursprungligen framförallt kring Norregatan, Bangatan och torget. Många byggnader står kvar från 
den här tiden även om en del byggts om. Under 1950- och 60-talen utvecklades industriområden 
öster och norr om tätorten. Bebyggelsen idag har en åldersvariation som sträcker sig från 1800-
talet fram till nutid. Husens arkitektur speglar tydligt de årtionden när de uppfördes. I tätorten 
blandas därför egnahemsområden med 60-70 tals villakvarter, gårdar, sekelskiftesvillor, 
lägenheter, radhus samt nya byggnader från 00-talet. Tomelilla har många olika verksamheter, 
bl.a.  förskolor, skolor upp till årskurs 9, folkhögskola, badhus, utomhusbad, idrottsplats, kyrka, 
tågstation, bibliotek och konsthall. 

 

   
Kommunhuset  Torget och centralgatan Byagården 

Jordarter och landskap 
Att Tomelilla inte var någon centralort före järnvägarnas utbyggnad beror troligtvis på att 
Tomelilla och dess direkta närområde inte var någon attraktiv plats för jordbruk. Jorden var 
mager och sandig och därmed också svårodlad. Därtill var landskapet trädfattigt och på en karta 
från 1727 kan endast ett vattendrag urskiljas öster om Tomelilla. Med dagens jordbruksmaskiner 
och metoder ser situationen annorlunda ut och idag är landskapet runt Tomelilla starkt präglat av 
ett småskaligt jordbruk med inslag av skogsområden och naturreservat. I närområdet kring 
Tomelilla finns hela sju stycken naturområden, varav fem är naturreservat. Tomelillas tätortsnära 
naturområde är framförallt Skogsbacken som ligger i södra delen av tätorten samt Kronoskogen 
som ligger några kilometer väster om tätorten. 
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Naturvärden 
Naturvärdena i Tomelilla tätort är förhållandevis höga på grund av vattendragen samt tätortens 
många grönytor. Bland annat har Tomelilla ett rikt fågelliv med många rödlistade arter, däribland 
mindre hackspett, kungsfiskare och brun glada. Grodarterna lökgroda och långbensgroda 
förekommer också i tätorten. En fladdermusinventering i Skogsbacken har påvisat förekomst av 
bland annat brunlångöra och barbastell, vilket är mycket ovanligt i tätortsmiljöer.  

Kommunala grönytor 
I Tomelilla tätort finns det gott om kommunala grönytor. Förutom det tätortsnära 
naturreservatet Skogsbacken, som ligger i själva tätorten, finns det också många parker och 
allmänningar. Bland annat har Tomelilla en egen Stadspark och en egen Folkpark vilket kan anses 
ovanligt för en liten tätort.  

   
Hängbok i stadsparken Stationsparken i Tomelilla Skogsbackens naturreservat 

Grönstruktur 
Viktiga mötesplatser är bland annat Folketspark med badet, Stadsparken med Byagården, 
idrottsplatsen, området kring Kastanjeskolan, sporthallen och badhuset samt torget. 

I öster når naturen ända in till samhället via golfbanan finns grönstråk mot Ullstorp, Toarp och 
Örup. Här rinner Örupsån som är ett viktigt grönstråk.  

I norr och väster bör grönstråken till de naturområden som finns förstärkas. Då tätorten kommer 
att byggas ut åt väster krävs hänsyn till dagvattenavrinningen mot Fylan i Fyledalen. Det ger 
förutsättningar för ny grönstruktur i exploateringsområdena med koppling västerut. En 
trafiksäker korsning med väg 19 skulle innebära bättre möjligheter att rörs sig här. 
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Tomelilla ligger placerat i kommunens södra del. Det omgivande landskapet består till största del av jordbruksmark men inslag av fragmentariska 
naturområden förekommer. 

Utmaningar och utvecklingsmöjligheter 
• Värna om grönytor och naturmiljöer i samband med exploateringar, främst västerut. 
• Se över dagvattenhanteringen i hela tätorten. 
• Utöka antalet grönytor i västra delarna 
• Genomför cykelplanen 
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Lagar, förordningar och åtaganden 

Internationella åtaganden 

Konventionen om biologisk mångfald (CBD) 
Konventionen om biologisk mångfald, Rio de Janeiro 1992, syftar i huvudsak till att den 
biologiska mångfalden ska bevaras genom skydd och ett hållbart utnyttjande av naturresurserna. 

Fågel- och habitatdirektivet, Natura 2000 
En av EU:s viktigaste åtgärder för att bevara biologisk mångfald är skapandet av Natura 2000. 
Natura 2000 har tillkommit med stöd av Fågeldirektivet och Habitatdirektivet. Direktiven kräver 
bland annat att medlemsländerna ska skapa ett nätverk av skyddade områden med de listade 
naturtyperna och arterna. Dessa områden utgör tillsammans nätverket Natura 2000. 

Direktiven binder medlemsstaterna till ett visst mål eller resultat, men staterna får själva välja hur 
målen ska uppnås, det vill säga välja form och metod för arbetet med att nå målen. Syftet med 
direktiven är att bidra till att bevara den biologiska mångfalden inom EU.   

Fågeldirektivet, Rådets direktiv 79/409/EEG från 1979 om bevarande av vilda fåglar, innehåller 
regler till skydd för samtliga naturligt förekommande och vilt levande fågelarter inom EU, totalt 
200 fågelarter. Skyddet gäller för såväl fåglarna som deras ägg, reden och boplatser. 

Habitatdirektivet, Rådets direktiv 92/43EEG från 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda 
djur och växter, kompletterar fågeldirektivet och omfattar både djur och växter. I inledningen till 
direktivet framhålls att en ständig försämring av livsmiljöer pågår på medlemsstaternas europeiska 
territorium och att ett antal vilda arter är allvarligt hotade. De hotade livsmiljöerna och arterna 
utgör en del av gemenskapens naturliga arv. Hoten mot dem är ofta av gränsöverskridande 
karaktär. Därför är det nödvändigt att vidta åtgärder på gemenskapsnivå för att bevara dem. 

Enligt direktivet ska medlemsländerna vidta åtgärder för att bibehålla eller återuppbygga en god 
bevarandestatus i fråga om naturliga livsmiljöer för vilda levande djur och växter som har 
betydelse för gemenskapen. Det innebär att förutsättningen för att djuren och växterna ska kunna 
bevaras i sina naturliga levnadsmiljöer ska upprätthållas. I direktivets bilaga 1 listas över 170 olika 
naturtyper, varav 88 finns i Sverige. I artskyddsförordningens bilaga 1 finns alla de djur- och 
växtarter uppräknade som finns i direktivets bilaga 4, det vill säga som är av gemenskapsintresse 
och kräver noggrant skydd. Sveriges åtaganden enligt fågel- och habitatdirektiven har genomförts 
dels genom bestämmelser om fredande av vilt och fisk i jakt- och fiskelagstiftningarna, dels – och 
huvudsakligen – genom att direktivens artiklar har införlivats i artskyddsförordningen. 

”Rödlistning” är ett sätt att kartlägga arter som är utrotningshotade, riskerar att bli 
utrotningshotade eller på något sätt är missgynnade och kan användas som en indikator på 
drastiska negativa förändringar för en art, antingen i utbredning eller i faktiskt antal. Metoden 
används såväl nationellt som internationellt. 

En röd lista är en förteckning över de arter som löper risk att försvinna från det område som 
listan avser, till exempel inom ett land. Naturvårdsverket har fastställt förteckningen ”Rödlistade 
arter i Sverige 2005”. Listan grupperar arter i ett system med sex kategorier för olika grad av 
sällsynthet och risk för utdöende: 
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Försvunnen (RE) 
Akut hotad (CR) 
Starkt hotad (EN) 
Sårbar (VU) 
Missgynnad (NT) 
Livskraftig (LC). Arter i denna kategori rödlistas inte. 

Rödlistade arter är ett viktigt kriterium vid beslut om skydd för naturområden. Naturvårdsverket 
har utarbetat åtgärdsprogram för vissa av de akut hotade, starkt hotade eller sårbara arterna. 

EU:s ramdirektiv för vatten. EU antog år 2000 Ramdirektivet för vatten för skydd och förvaltning av 
unionens vattentillgångar. De europeiska vattnen ska kartläggas och karakteriseras. För varje 
vattendistrikt ska ett åtgärdsprogram och en förvaltningsplan antas. Syftet är främst att förhindra 
en försämring och uppnå en god kemisk och ekologisk status för alla ytvattenförekomster. En 
god vattenstatus ska uppnås år 2015. För samtliga vattendrag i Tomelilla kommun har normen 
dock satts till 2027 på grund av det dåliga utgångläget 

Globala målen och Agenda 2030 
Alla världens länder har förbundit sig att gemensamt arbeta för en ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbar framtid. Målet är att viktiga samhällsförändringar som krävs för att upp nå 
en hållbar framtid ska vara genomförda till 2030. 

Nationella åtaganden 
• Strategi för att bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
• Det svenska miljökvalitetsarbetet 
• Friluftsmål 
• Folkhälsomål 
• Rättighetsbaserade mål 

Regionala åtaganden 
• Regionala miljömål 
• Naturvårdsstrategi för Skåne – vägen till ett biologiskt rikare Skåne 
• Artpoolsanalys 
• Ansvarsarter 
• Det skånska landsbygdsprogrammet 
• Skånes kulturmiljöprogram 
• Grönstruktur i Skåne 
• Naturvårdsprogram för Skåne län 
• Strategi för skydd och restaurering av sötvattensmiljöer i Skåne län 
• Regional handlingsplan för klimatanpassning 
• Värna, vårda, visa 
• Åtgärdsprogram för hotade arter och biotoper 
• Handlingsplan för friluftsliv i Skåne 
• Åtgärdsplan för invasiva arter (IAS) 
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Miljöbalken 
Den 1 januari 1999 trädde en ny miljölagstiftning i kraft. Miljöbalken (1998:808) är en 
sammanslagning av ett 15-tal olika lagar på miljöområdet och skall ge ett mer samordnat grepp på 
miljölagstiftningen. Nedan redovisas övergripande de sex kapitel som är mest relevanta för 
naturvården. Efter kapitel 7 och 8 redovisas också deras tillhörande förordningars betydelse. 

Kap 1. Miljöbalkens mål och bestämmelser 
I 1 § definieras hur miljöbalken skall tillämpas: 

Miljöbalken skall tillämpas så att: 

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter 
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas 
3. den biologiska mångfalden bevaras 
4. en god hushållning av mark, vatten och fysisk miljö tryggas 
5. återanvändning och återvinning främjas så att ett kretslopp uppnås. 

Kap 2. Allmänna hänsynsregler 
De allmänna hänsynsreglerna tar bland annat upp kravet på att verksamhetsutövaren skall skaffa 
sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller 
olägenhet. I 4 § 1 st tas lokaliseringen av verksamheter upp. En sådan plats skall väljas som är 
lämplig med hänsyn till 1 kap. 1 § (se ovan) 3 kap. och 4 kap. 

Kap 3. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden 
Bestämmelserna i kapitlet skall främja väl genomtänkta avvägningar mellan olika önskemål att 
utnyttja marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. 

1 § Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest 
lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges 
sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 2 § Stora mark- och 
vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller 
andra ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka 
områdenas karaktär. 3 § Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk 
synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. 

Kapitel 3 ger även skydd åt brukningsvärd jordbruks- och skogsmark. Områden som innehåller 
värdefulla ämnen och mineral skall också skyddas mot ”åtgärder som påtagligt försvårar 
utvinningen av dessa”. 

Kap 4. Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa 
områden i landet 
Kapitlet behandlar de områden i landet som i sin helhet anses vara av riksintresse på grund av 
sina natur- och kulturvärden. Inom områdena skall natur- och kulturvärdena ges företräde när 
andra konkurrerande anspråk prövas. Vid prövning beaktar man hela det geografiska områdets 
samlade natur- och kulturvärden. 
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Kap 7. Skydd av områden 
Kapitel 7 överensstämmer i stora drag med naturvårdslagen (NVL) som till 1997, då den ersattes 
av Miljöbalken, reglerade det juridiska skyddet av områden för natur och friluftsliv. Kapitlet tar 
upp den enskildes ansvar i förhållande till allemansrätten Bestämmelser om nationalparker, 
naturreservat, biotopskyddsområde, växt- och djurskyddsområde, strandskyddsområde samt 
marinvetenskaplig forskning behandlas. Det centrala ansvaret för områdesskydd ligger hos 
naturvårdsverket. Inom länet är länsstyrelsen ansvarig medan kommunerna är ansvarig för det 
områdesskydd den förordnat om. 

Nationalparker (2-3 §§) 

Nationalparker utgör oftast större sammanhängande områden som i första hand skall tillgodose 
hänsyn till naturmiljön. De är statlig ägda och staten kan tillgripa expropriation för ändamålet. 

Naturreservat (4-8 §§) 

Naturreservat kan bildas av länsstyrelse och  kommun i syfte att ”bevara biologisk mångfald, 
vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet”. Till 
skillnad mot nationalparker kan enskilda eller kommunen vara markägare. 

Biotopskyddsområde (11 §) 

”Mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter eller 
som är särskilt skyddsvärda får av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
förklaras som biotopskyddsområde”. Vilka områden som avses finns beskrivet i ”Förordningen 
om områdesskydd enligt miljöbalken” (se nedan). Det finns anledning att citera texten till 
förordningen då ett flertal av dessa miljöer finns i jordbrukslandskapet. 

Djur- och växtskyddsområde (12 §) 

Denna paragraf ger länsstyrelsen eller kommun rätt att via föreskrifter reglera jakt och 
allmänhetens tillträde i ett visst område för att skydda en hotad växt eller djurart. De mest kända 
områdena i Sverige rör fågelskyddsområden på exempelvis öar. 

Strandskyddsområde (13-18 §§) 

Syftet med strandskyddet är att säkra tillgängligheten för allmänhetens friluftsliv och att trygga 
goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Strandskydd gäller generellt en sträcka 
från vattenlinjen och 100 meter upp på land och råder vid hav, insjöar och vattendrag. I vissa fall 
kan skyddet utökas till att gälla upp till 300 meter ifrån vattenbrynet. Paragraferna beskriver vilka 
regler och undantag som finns och i vilka fall dispens kan fås. 

Kap 8. Särskilda bestämmelser om skydd för djur- och växtarter 
Kapitlet innehåller bestämmelser om skydd för djurarter och skydd för växtarter (fridlysningar). 
Även utsättning av djur- och växtarter regleras. Skydden kan gälla arter som kan komma att 
försvinna eller utsättas för plundring eller om det krävs för att uppfylla Sveriges internationella 
åtaganden. 
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Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 

5 § Biotoper med generellt skydd 
Följande biotoper har ett generellt skydd och ligger under länsstyrelsens ansvar: 

1. Alléer 

Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg eller i ett 
i övrigt öppet landskap. Träden skall till övervägande del utgöras av vuxna träd. 

2. Källor med omgiven våtmark 

Områden i terräng där grundvatten koncentrerat strömmar ut och där den våtmark som 
uppkommer till följd av det utströmmande vattnet högst uppgår till ett hektar. 

3. Odlingsrösen i jordbruksmark 

På eller i anslutning till jordbruksmark upplagda ansamlingar av stenar med ursprung i 
jordbruksdriften, så väl gamla som nya. 

4. Pilevallar 

Hamlade pilar i rad bestående av minst fem träd med ett inbördes avstånd av högst 100 meter i 
en i övrigt öppen jordbruksmark eller invid en väg där marken mellan pilträden är plan eller 
upphöjd till en vall, eller av tre träd, om vallen är väl utbildad, mer än en halv meter hög och två 
meter bred. Biotopen omfattar trädradens längd med den bredd den vidaste trädkronans 
projektion på marken utgör. Om vallen är bredare är trädkronans projektion på marken omfattar 
biotopen vallen i sin helhet. 

5. Småvatten och våtmarker i jordbruksmark 

Småvatten och våtmarker med en areal av högst ett hektar i jordbruksmark, som ständigt håller 
ytvatten eller en fuktig markyta såsom kärr, gölar, vätar, översilningsmarker, kallkällor, 
märgelgravar, öppna diken och dammar. Arealbegränsningen avser inte linjära element som 
öppna diken. Dammar anlagda för bevattningsändamål innefattas inte i denna biotop, även om 
sådana dammar kan utformas så att de tillför naturvärden. Vid tillfällig uttorkad mark avläses om 
markytan normalt är fuktig med hjälp av förekomsten av fuktighetsälskande vegetation. Är sådan 
vegetation vanligt förekommande är markytan normalt fuktig. 

6. Stenmurar i jordbruksmark 

Uppbyggnader av sammanpassade, på varandra lagda stenar, som har en tydlig, långsträckt 
utformning i naturen. 

7. Åkerholmar 

Holmar av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0.5 hektar som omges av åkermark eller 
kultiverad betesmark. 

6 § Biotoper som avgränsas av Skogsstyrelsen 
Följande biotoper, belägna på skogsmark, kan skyddas med stöd av 6 §. Skyddet gäller först efter 
det att skogsvårdsstyrelsen beslutat om avgränsning av biotopskyddsområdet. Skogsstyrelsen 
ansvarar för skyddet och vården av dessa biotoper. De skyddade områdena kan uppgå till ca 20 
ha, men är oftast inte större än 2-8 ha. 
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• Brandfält 
• Lövbrännor 
• Äldre naturskogsartade skogar 
• Örtrika allundar 
• Ravinskogar 
• Mindre vattendrag och småvatten med omgivande mark 
• Örtrika sumpskogar 
• Äldre sandskogar 
• Äldre betespräglad skog 
• Kalkmarkskogar 
• Rik- och kalkkärr 
• Alkärr 
• Hassellundar och hasselrika skogar 
• Källor med omgivande våtmarker 
• Myrholmar 
• Ras- eller bergbranter 
• Mark med mycket gamla träd 
• Strand- eller svämskogar 

7 § Biotoper som avgränsas av länsstyrelsen 
Följande biotoper, belägna på jordbruksmark eller mark som inte omfattas av skogsvårdslagen, 
kan skyddas med stöd av 7§. Skyddet gäller först efter det att länsstyrelsen beslutat om 
avgränsning av biotopskyddsområdet. Länsstyrelsen ansvarar för skyddet och vården av dessa 
biotoper. De skyddade områdena uppgår till högst fem hektar vardera. För naturliga bäckfåror 
finns dock ingen storleksgräns. 

• Rik- och kalkkärr i jordbruksmark 
• Ängar och naturbetesmarker 
• Naturliga bäckfåror på mark som inte omfattas av skogsvårdslagen 
• Ras- eller bergbranter på mark som inte omfattas av skogsvårdslagen 

Artskyddsförordningen (2007:845) 
Artskyddsförordningen ”innehåller bestämmelser om fångst, dödande, tagande i naturen, handel 
och andra åtgärder med exemplar av djur- och växtarter som behöver skydd eller kan utgöra hot 
mot levande exemplar av sådana arter.” 

I bilagan till artskyddsförordningen finns de arter som kräver noggrant skydd enligt 
habitatdirektivet. 

Arterna har i bilagan markerats med ett N eller n. Under kapitlet fridlysning finns 
bestämmelserna för dessa arter. 

4 §: I fråga om vilda fåglar och i fråga om sådana vilt levande djurarter som i bilagan till denna 
förordning har markerats med N eller n är det förbjudet att 

1. avsiktligt fånga eller döda djur 
2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och 
flyttningsperioder 
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3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen 
4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Förbudet gäller alla 
levnadsstadier hos djuren.  

Artskyddförordningen gäller överallt vilket innebär att bestämmelserna skall tillämpas även inom 
detaljplanelagda områden. 

Flera av de arter som är spridda i Tomelilla kommun är skyddade enligt ovan nämnda 
fridlysningsbestämmelser, bland annat de flesta grod- och kräldjuren, alla fladdermusarterna samt 
en del växter, mollusker och insekter. Att exploatera, eller på annat sätt göra ingrepp i områden 
med fridlysta arter, kräver dispens från länsstyrelsen. 

Naturminne 
Kommun eller länsstyrelsen får förklara ett särpräglat naturföremål som naturminne om det 
behöver skyddas eller vårdas särskilt. Naturminnet kan även innefatta ett område på marken om 
det behövs för att bevara naturföremålet. Jätteträd är ett exempel på ett naturföremål som kan 
förklaras som naturminne. För naturminnen gäller samma lagstiftning som för naturreservat. 

Landskapsbildskydd 
Landskapsbildskydd är gammal skyddsform för landskapsbilden och stöds av naturvårdslagens 19 
§ i dess lydelse före den 1 januari 1975. Skyddet gäller först och främst den visuella 
upplevelsevärdena och kommer successivt att ersättas med annan lagstiftning. Bestämmelser 
gäller dock fortfarande. Landskapsbildskyddet reglerar inte skogsbruk och jordbruk utan framför 
allt bebyggelse, vägar eller andra anläggningar som kan påverka landskapsbilden negativt. 

Lag om kulturminnen (SFS 1998:950) m.m. 
Fornlämningar är skyddade genom bestämmelser i 2 kap i denna lag. Det är förbjudet att utan 
tillstånd ta bort, gräva ut, täcka över eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning eller dess 
fornlämningsområde (området runt en fornlämning är också skyddat). Kulturminneslagen är en 
bevarandelag, vilket innebär att fornlämningar ska bevaras för framtiden. 

Länsstyrelsen är tillsyns- och tillståndsmyndighet för länets fornlämningar och beslutande i allt 
som rör dessa. Markförändrande åtgärder inom en fornlämning eller ett fornlämningsområde 
kräver alltid länsstyrelsens tillstånd. 

Olika naturvärden sammanfaller inte sällan med fornlämningar och fornlämningsområden. 

Facktermer  
Veteranisering är en naturvårdsåtgärd som innebär att man medvetet gör hål i unga träd för att 
efterlikna de håligheter som uppstår naturligt i äldre träd. Syftet är att skapa boplatser för 
svampar, insekter och fåglar i områden där det är ont om riktigt gamla träd. 

Ekologiska strukturer har i detta program samma betydelse som biotoper, d.v.s. olika typer av 
omgivningar i landskapet, med naturliga gränser, som hyser vissa växt- eller djursamhällen. 
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Ekosystemtjänster är de tjänster och produkter från naturens ekosystem som människan drar 
nytta av. Ekosystemtjänster är ett brett begrepp, men kan exempelvis beteckna växters förmåga 
att rena luften i städerna eller de hälsovinster vi får av att vistas i naturen. 

Barriäreffekter i landskapet orsakas till exempel av vägar, annan infrastruktur, vattendrag och 
produktionslandskap som hindrar människor eller djur att röra sig mellan målpunkter och som 
förhindrar spridning av växter och djur.. 

Dagvatten är vatten som rinner av från tak, gator och andra ytor vid regn eller snösmältning. 
Detta vatten rinner till att börja med på markytan och ska omhändertas för att förhindra 
översvämningar ch andra skador vid kraftiga regn. 

Grönytor är i detta program alla kommunala ytor där det växer gräs och/eller träd och buskar 
inom tätorterna. 

Invasiva arter är arter som introducerats utanför sitt naturliga utbredningsområde och vars 
introduktion och spridning påverkar ekosystemet negativt. Beskrivs längre fram i programmet. 

Ansvarsarter är hotade arter som förekommer i kommunen och som sannolikt skulle gynnas av 
riktade naturvårdsåtgärder. Beskrivs längre fram i programmet.  
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Regional handlingsplan för grön infrastruktur: 
https://www.lansstyrelsen.se/skane/tjanster/publikationer/handlingsplanfor-
gron-infrastruktur.html 

Karttjänst för värdetrakter:  
https://www.lansstyrelsen.se/skane/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---
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https://www.lansstyrelsen.se/skane/tjanster/publikationer/naturvardsstra tegi-
for-skane.html 

  
Handlingsplan för Skånes friluftsliv: 
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Bilder kommer från Tomelilla kommuns interna bildbank där inget annat anges. 
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Samrådsredogörelse 
Samrådsredogörelse tillhörande tematiskt tillägg till Översiktsplanen 2025 
Natur- och parkprogram för Tomelilla kommun. 
 
Granskningshandling. 
Upprättad 2022-12-09. 
 

Samråd 

Natur- och Parkprogram Tematiskt tillägg till Översiktsplan 2025 har varit 
utställd för samråd från och med 14 september till och med 27 september 
2020. Remiss har skickats till alla som är förtecknade i sändlistan samt i 
upprättad fastighetsförteckning daterad 2020-05-02. Handlingarna har 
funnits tillgängliga för allmänheten i receptionen på kommunhuset, på 
Tomelillas, Smedstorps, Onslundas och Brösarps bibliotek samt på 
kommunens hemsida. 
 
Följande sammanställning redovisar inkomna yttranden, erinringar, 
synpunkter och påpekanden samt kommunens kommentarer och förslag 
med anledning av desamma. Vissa synpunkter har inkommit efter avslutad 
samrådstid. Kommunen har godkänt detta och tar med synpunkterna i 
samrådsredogörelsen.  

 

Yttranden som inkommit 

Inkomna yttranden utan synpunkter: Inkom: 

• Sydöstra Skånes Räddningsförbund 2020-09-16 
• Trafikverket 2020-09-17 
• Region Skåne 2020-09-21 
• Ungdomsrådets presidium 2020-09-21 
• Lantmäteriet 2020-09-25 
• Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-25 
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2020-09-28 
• Polismyndigheten 2020-09-29 
• Skogsstyrelsen 2020-10-21 
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Inkomna yttranden med synpunkter: Inkom: 

1. Länsstyrelsen 2020-10-23 
2. Försvarsmakten 2020-10-02 
3. Simrishamns kommun 2020-09-21 
4. Kultur och fritidsnämnden 2020-09-22 
5. Vård och omsorgsnämnden 2020-09-24 
6. Familjenämnden 2020-10-23 
7. Smedstorps byalag 2020-09-27 
8. Brösarps byagille 2020-09-27 
9. Frörums byalag 2020-10-28 

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

Nedan redovisas inkomna yttranden med synpunkter. Synpunkter som 
inte berör planförslaget redovisas inte, detta framgår i så fall i 
redovisningen. Kommunens kommentarer och förslag med anledning 
av vad som framförts redovisas med kursiverad och indragen text. 
 
1. Länsstyrelsen Skåne. ” Länsstyrelsen ser positivt på att Tomelilla 

kommun tar ett samlat grepp om kommunens naturvärden genom 
att upprätta ett natur- och parkprogram. Länsstyrelsen finner att 
programmet är välskrivet, informativt och visar på ett ambitiöst 
arbete. Länsstyrelsen bedömer att de utmaningar som kommunen 
lyfter kopplade till programmet är relevanta, och Länsstyrelsen har 
i sak inget att invända mot de generella ställningstaganden som 
redovisas. Länsstyrelsen ser att Natur- och parkprogrammet har 
goda möjligheter att utgöra ett användbart kunskaps- och 
informationsunderlag för kommunen.  
 
Länsstyrelsen kan däremot inte utläsa skälen till varför kommunen 
har valt att hantera Natur- och parkprogrammet som ett tematiskt 
tillägg till översiktsplanen. Det framgår inte vilka nya 
ställningstaganden, riktlinjer och vägledning som tas i relation till 
gällande Översiktsplan 2025 som kan få betydelse för kommande 
planläggning och prövningar. Länsstyrelsen menar att 
planförslaget behöver utvecklas utifrån ett antal aspekter för att 
uppfylla de krav som lagstiftningen ställer på en översiktsplan. 
Länsstyrelsen vill här särskilt lyfta följande: 
 

• Länsstyrelsen bedömer att de ställningstaganden och 
utmaningar som Natur- och parkprogrammet lyfter fram 
till största del är allmänt hållna och geografiskt 
ospecificerade. För att kunna fungera som ett stöd för 
efterföljande prövningar och planering menar 
Länsstyrelsen att planförslaget behöver ge tydligare 
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platsspecifik vägledning för hur mark- och vattenområden 
ska användas, utvecklas och bevaras. Länsstyrelsen anser 
att det hade varit relevant att t.ex. använda tillägget för att 
göra ytterligare ställningstaganden där intressekonflikter 
finns mellan naturvärden och andra allmänna intressen. I 
sammanhanget vill Länsstyrelsen även påminna om att 
grunddragen i fråga om den avsedda användningen av 
mark- och vattenområden för hela kommunen ska framgå 
av en karta.  
 
Kommentar:  Natur- och parkprogrammet kompletteras med 
kartor där parker, naturområden och mötesplatser i de olika 
tätorterna markeras. Kartorna redovisar också behov av 
kompletterande grönstruktur på en översiktlig nivå. Avsikten är att 
det ska preciseras i samband med kommande detaljplaner och 
eventuellt i kommande omarbetning av översiktsplanen. 
 
Natur och parkprogrammet är även ett planeringsunderlag för det 
konkreta arbetet med utvecklings- och handlingsplaner som ska 
utgöra underlag till budgetering och genomförande, samt rutiner för 
skötsel m.m. Även i detaljplaneprocessen kommer programmet att 
fungera som kunskapsunderlag för ställningstaganden kring 
naturvärden och hur de ska hanteras i utvecklingsarbete och vid 
framtida byggnation.  
 
Delar av programmet som innehåller inventeringar och mer detaljerade 
beskrivningar lufts ur dokumentet och blir planeringsunderlag med 
funktionen som kunskaps- och planeringsunderlag medan de 
ställningstaganden som utgår från underlagen ligger kvar i 
huvuddokumentet. 
 

• Länsstyrelsen menar att det tydligare behöver framgå hur 
Natur- och parkprogrammet förhåller sig till gällande 
översiktsplan. Exempelvis om det föreligger några 
konflikter, om ändringen innebär att någon del av 
Översiktsplan 2025 inte längre är aktuell osv. Länsstyrelsen 
vill påminna om att de ställningstaganden och riktlinjer 
kring kommunens naturvärden som har betydelse för den 
fysiska planeringen och användningen av mark och vatten 
behöver lyftas in och vägas samman med övriga 
markanvändningsfrågor i kommunens översiktsplan. 

 
Kommentar: Natur och parkprogrammet är en fördjupning till 
Översiktsplanen 2025 kring värdefulla naturmiljöer och arter. 
Ändringen gör inte Översiktsplanen inaktuell men kompletterar med 
information och ställningstaganden. 
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• Vid ändringar av översiktsplanen gäller samma krav på 
bedömning och redovisning av konsekvenser som vid 
upprättande av hela översiktsplanen. Om ändringen 
påverkar översiktsplanen som helhet och innebär ändringar 
av tidigare gjorda ställningstaganden ska också sambanden 
med och konsekvenserna för översiktsplanen som helhet 
tydligt framgå. Länsstyrelsen kan av aktuella planhandlingar 
inte se att några konsekvenser redovisas, varken för den 
aktuella ändringen eller för kommunens översiktsplan som 
helhet. Länsstyrelsen vill påminna om att kommunen 
behöver redovisa planens väsentliga konsekvenser. 
 
Kommentar: Natur och parkprogrammet medför inga ändringar i 
översiktsplanen. En konsekvensbedömning är genomförd i 
Översiktsplanen.  

 
• Länsstyrelsen efterfrågar en redovisning av berörda 

riksintressen och hur planförslaget förhåller sig till dessa. 
Av planen behöver det även framgå hur kommunen anser 
att riksintressena ska tillgodoses. 

 
Kommentar: Riksintressen finns redovisade i Översiktsplanen 
2025. Enligt utredning i Översiktsplanen finns det inga konflikter 
mellan natur- och riksintressen. ” En del av utbyggnadsområdena 
finns inom, eller delvis inom utpekade riksintressen. Merparten av 
dessa är redan idag detaljplanelagda och för dem har prövning och 
bedömning gällande påverkan på riksintressena gjorts under 
detaljplaneprocessen. Där har kommunen och Länsstyrelsen varit 
överens om att riksintressena inte påtagligt skadas av genomförande 
av detaljplanerna. För enstaka utbyggnadsområden som ligger inom 
riksintresseområden och ännu inte är detaljplanelagda (område nr 
26) eller kräver ny detaljplan (område nr 9 och 30) har prövningen 
och bedömningen om påverkan på riksintressena ännu inte gjorts. 
Detsamma gäller för de områden som gränsar till riksintressen och 
inte är detaljplanelagda (område 8 och 10)” 
 
Riksintresse mellan gruvdrift/mineralutvinning och naturvård kan 
komma att stå i konflikt med varandra. 

 
• Länsstyrelsen menar att kommunen behöver förtydliga 

vilka konsekvenser aktuellt planförslag innebär för gällande 
miljökvalitetsnormer. Av planen behöver det även framgå 
hur kommunen anser att dessa ska följas.  
 
Kommentar: Miljökvalitetsnormer lyfts fram i Översiktsplanen 
2025. Inga konflikter finns mellan miljö och naturintressen, snarare 

187



Granskningshandling 
2022-12-09 

 

5(24) 
 

 

tvärt om, de gynnar varandra genom till exempel ekosystemtjänster 
som rening av luft. 

 
• Länsstyrelsen saknar kommunens bedömning om planen 

omfattar något område eller verksamhet som angår flera 
kommuner eller som är av regional betydelse. Länsstyrelsen 
menar att t.ex. Fyledalen är ett sådant område där 
mellankommunal/regional samverkan kan vara lämpligt 
utifrån dess naturvärden och betydelse för friluftslivet. 
Kommentar:  Naturen i Skåne utgör en grön infrastruktur utan 
hänsyn till administrativa gränser. Natur- och parkprogrammet är 
inget hinder för kommunalt eller regionalt samarbete. 
 

• Av planförslaget bör det tydligare framgå vilka nationella 
och regionala mål, planer och program som anses vara 
relevanta för Natur- och parkprogrammet, samt hur 
kommunen har tagit hänsyn till dessa genom den fysiska 
planeringen. I sammanhanget vill Länsstyrelsen informera 
om följande planeringsunderlag som kan vara relevanta för 
ett fortsatt arbete med Natur- och parkprogrammet och 
som nu inte redovisas i handlingarna: 
 
Regional handlingsplan för grön infrastruktur: 
https://www.lansstyrelsen.se/skane/tjanster/publikationer
/handlingsplanfor-gron-infrastruktur.html 
  
Grön infrastruktur – nulägesrapport 2020: 
https://www.lansstyrelsen.se/skane/tjanster/publikationer
/groninfrastruktur---nulagesrapport-2020.html 
 
Karttjänst för värdetrakter:  
https://extgeoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeri
es/index.html?appid=24cf3 
5e88cd7423f9cd46d5a8b9e5620 

 
Naturvårdsstrategi för Skåne: 
https://www.lansstyrelsen.se/skane/tjanster/publikationer
/naturvardsstra tegi-for-skane.html 
  
Handlingsplan för Skånes friluftsliv: 
https://www.lansstyrelsen.se/skane/tjanster/publikationer
/handlingsplanfor-skanes-friluftsliv-2018-2021.html 
 
Kommentar:  Dokumentet har kompletterats med nationella och 
regionala mål.  
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https://www.lansstyrelsen.se/skane/tjanster/publikationer/naturvardsstra%20tegi-for-skane.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/tjanster/publikationer/handlingsplanfor-skanes-friluftsliv-2018-2021.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/tjanster/publikationer/handlingsplanfor-skanes-friluftsliv-2018-2021.html
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Utifrån aktuella planhandlingar delar Länsstyrelsen kommunens 
bedömning att Natur- och parkprogrammet inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. 
MB. Om kommunen väljer att utveckla planförslaget med 
tydligare ställningstaganden kopplade till mark- och 
vattenanvändningen ser dock Länsstyrelsen att det kan finnas skäl 
för en annan bedömning.  
 
Avslutningsvis konstaterar Länsstyrelsen att aktuellt planförslag 
inte innebär några ställningstaganden som förändrar 
Länsstyrelsens bedömningar i granskningsyttrandet över 
Översiktsplan 2025, varför detta fortsatt är aktuellt. 
 

2. Försvarsmakten ”Försvarsmakten framför följande synpunkter i 
rubricerat ärende.   
  
Länsstyrelsen i Skåne län har begärt underlag från Försvarsmakten 
till en sammanfattande redogörelse inför samråd om Natur- och 
parkprogram, tematiskt tillägg till gällande översiktsplan 2025 för 
Tomelilla kommun.   
  
Försvarsmakten ansvarar, i enlighet med förordningen om 
hushållning med mark- och vattenområden(1998:896), för 
riksintressen för totalförsvarets militära del (3 kap 9§ miljöbalken). 
Försvarsmakten är som sektormyndighet ansvarig för att 
identifiera, samråda om, besluta om och presentera underlag för 
dessa riksintresseanspråk. Försvarsmakten fattade beslut om nu 
gällande riksintressen och områden av betydelse för totalförsvarets 
militära del den 2019-12-18. De riksintressen som påverkar 
kommuner, länsstyrelser eller andra aktörer i plan- och lovärenden 
eller tillståndsärenden redovisas i Försvarsmaktens 
riksintressekatalog. Riksintressekatalogen finns tillgänglig länsvis 
på Försvarsmaktens hemsida: 
www.forsvarsmakten.se/riksintressen.   
  
I översiktsplanen bör en text som beskriver riksintressen för 
totalförsvarets militära del återfinnas. Försvarsmakten har på 
Boverkets inrådan ändrat benämningen influensområde till 
påverkansområde vilket vid framtagande av en ny översiktsplan 
bör ändras även där. Nedan följer en aktuell beskrivning av 
riksintressen för totalförsvarets militära del i Tomelillas kommun.  
  
Riksintressen för totalförsvarets militära del Riksintressen för 
totalförsvarets militära del (3 kap 9§ andra stycket miljöbalken) 
kan i vissa fall redovisas öppet och i andra fall inte. Dels finns 
områden i form av övnings- och skjutfält och flygflottiljer som 
redovisas öppet, dels områden som av sekretesskäl inte kan 
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redovisas öppet. De senare har oftast koppling till spanings-, 
kommunikations- och underrättelsesystem. Huvuddelen av 
Sveriges kommuner är i olika omfattning berörda av 
riksintressena.   
  
Tomelillas kommun berörs av följande utpekade riksintressen för 
totalförsvarets militära del:   
  
• Ett område med särskilt behov av hinderfrihet. Ett definierat 
avgränsat område utanför riksintresseområdet för ett öppet 
redovisat riksintresse inom vilket höga objekt riskerar att påverka 
funktionen eller möjligheten att nyttja riksintresset.   
  
• Ett påverkansområde för buller eller annan risk för Ravlunda 
skjutfält. Inom detta område ska bland annat alla plan- och 
lovärenden remitteras Försvarsmakten.   
För att säkerställa att ingen skada sker på de riksintressen som 
omfattas av sekretess och inte alls kan redovisas öppet på karta, är 
hela landets yta samrådsområde för objekt högre än 20 m utanför 
tätort och högre än 45 m inom tätort. Det innebär att alla ärenden 
avseende höga objekt måste skickas på remiss till Försvarsmakten.   
  
Vindkraft För att säkerställa att eventuella områden som pekas ut 
som lämpliga för etablering av vindkraft inte hamnar i konflikt 
med Försvarsmaktens tekniska system måste en förfrågan ställas 
till myndigheten.  
Naturärenden Vad gäller naturärenden ska bland annat samtliga 
ärenden som rör områdesskydd enligt MB 7 för Natura 2000, 
större avverkning av skog och samtliga ärenden som rör 
områdesskydd enligt MB 7 kap (så som naturreservat, vattenskydd 
m.m.) remitteras Försvarsmakten. Detta gäller även inom de av 
Fortifikationsverkets fastigheter som inte utgör riksintressen eller 
ligger inom påverkansområden.”   
 
Kommentar: För närvarande upplever kommunen att det inte finns några 
konflikter mellan Försvarsmaktens och Natur och parkprogrammets 
intressen. I översiktsplanen 2025 behandlas riksintressen.  
 

3. Simrishamns kommun ”Simrishamns kommun bedömer att 
Natur- och parkprogrammet inte kommer påverka natur och 
parkytor i Simrishamns kommun negativt. För att tolka en 
eventuell påverkan hade det underlättat om kartbilderna för 
respektive område hade kompletterats med tydliga 
kommungränser för de berörda områdena. Simrishamns kommun 
gränsar till område 2, 3 ,9 ,15, 16, 18 och 25. 
 

Kommentar: Redigera kartor i GIS med markerad kommungräns. 
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Områdenas läge i förhållande till kommungränsen framgår av 
översiktskartan. Avsikten är att bevara beskrivna naturområden 
vilket inte bör innebära någon konflikt med grannkommunerna. 

 
4. Kultur och fritidsnämnden ” vilka av de utpekade utmaningarna 

berör den tillfrågade nämndens eller organisationens verksamhet? 
 
Hälsa Stillasittande och stress är ett stort folkhälsoproblem idag, 
det är en utmaning att bryta denna trend. Speciellt att bryta barns 
mer stillasittande vanor är av stor vikt. Nåbara, tillgängliga och 
inspirerande gröna miljöer kan bidra till att bryta denna trend.  
 
Föränderligt friluftsliv Nya former av friluftsaktiviteter uppstår 
och ställer krav på tillgång till grönytor och naturmiljöer. Att 
kombinera nya friluftslivsaktiviteter med traditionellt friluftsliv är 
en utmaning i kommunens ytmässigt begränsade områden.  
 
Förvaltning. Kommunens arealer av park- och naturmark, som 
skall förvaltas, belastas av underhållsskuld. Utmaningen är att 
effektivisera skötseln och samtidigt höja kvaliteten och öka 
attraktiviteten. Det finns också ett ökat behov av fler och/eller 
större gröna ytor med större biologisk mångfald  
 
Informationsspridning/informationsutbyte Det är en 
utmaning att sprida kunskap om funktion och nytta i park- och 
naturområden i kommunen. Det saknas idag kanaler och forum 
för detta.  
 
Vilka delar av det framtagna förslaget bidrar bäst till att hantera de 
utmaningarna som berör den tillfrågade nämnden eller 
organisationen?  
 
Viktigt med naturområde nära alla boendeorter  
Hälsa och föränderligt friluftsliv.  
Tillgänglighet i och till grönområden.  
Kommunala grönytor främjar spontan idrott.  
Rekreation och sociala interaktioner genom motion, lek och 
återhämtning i naturområden.  
Tillgänglighetsanpassning  
 
• hur kan innehållet i Natur- och parkprogrammet användas i den 
tillfrågade nämndens eller organisationens verksamhet?  
 
Materialet kan användas som informationsbank för föreningar och 
privatpersoner.  
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• vilka naturområden och ekosystemtjänster enligt definitionen i 
del 1. Inledning…  är prioriterade för den tillfrågade nämnden 
eller organisationen?  
  
Ekosystemtjänster upprätthåller eller förbättrar människors 
välmående och livsvillkor.  
  
Hälsa. Rekreation och sociala interaktioner genom motion, lek 
och återhämtning i parken  
  

Ekonomiska konsekvenser Förvaltningen har inte funnit ett det får 
några ekonomiska konsekvenser i detta läge av processen  

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

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

Kommentar: Kultur och fritidsnämnden har resonerat kring 
programmets påverkan på nämndens verksamhet. Nämnden har inga 
erinringar mot programmet. 
 

5. Vård och omsorgsnämnden   
”Utemiljö för alla, en god livsmiljö  
Vård -och omsorgsnämnden saknar en beskrivning av hur 
parkprogrammet tar hänsyn till en från social synpunkt god livsmiljö som 
är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper, på ett likvärdigt sätt, 
oavsett ålder och funktionsnedsättning. En ur social synpunkt god 
livsmiljö handlar bland annat om god tillgång till rekreationsområde och 
mötesplatser.  
 

Kommentar: Under rubriken ”Ställningstagande” tas upp god 
tillgång på lättillgängliga naturområden under flera punkter. I avsnittet 
”Ekosystemtjänster” har texterna kompletterats med vikten av en god 
livskvalitet i form av närhet och tillgängliga natur- och parkområden 
lyfts fram. Tillgänglighetsaspekten har förtydligats under nämnda 
rubriker. I beskrivningen va parkerna och deras funktion tas är de 
sociala frågorna viktiga. Utveckling av grönstrukturen gynnar både 
ekologiska och sociala mål. 

 
Tillgänglighet, användbarhet och delaktighet 
En plan som innehåller strategier för att göra den fysiska miljön anpassad 
för olika former av funktionsnedsättningar ger bättre förutsättningar att 
leda till ett samhälle som blir mer tillgängligt för alla. Med utgångspunkt i 
FN-konventionen är olika former av tillgänglighet en avgörande 
förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska erhålla sina 
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mänskliga rättigheter och grundläggande friheter oavsett 
funktionsförmåga och kunna ta del av allt i samhället. Bristande 
tillgänglighet förhindrar inte bara full delaktighet utan betraktas även 
juridiskt som en form av diskriminering.  
 

Kommentar:  Under rubriken ”Ställningstagande” tas god tillgång 
på lättillgängliga naturområden upp under flera punkter. I avsnittet 
”Ekosystemtjänster” har texterna kompletterats med vikten av en god 
livskvalitet i form av närhet och tillgängliga natur- och parkområden 
lyfts fram. Tillgänglighetsaspekten har förtydligats under nämnda 
rubriker.  

 
Konkreta förslag i tidigare remiss  
I Vård-och omsorgsnämnden remissvar från den 30 januari 2020 finns 
flera konkreta områden som behöver finnas med både vad gäller 
planering, utförande och underhåll.  
 
Läs mer  
Boverket har föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och 
användbarhet för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga 
på allmänna platser samt föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande 
av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde 
och på allmänna platser. 
 

Kommentar:  Under rubriken ”Ställningstagande” tas god tillgång 
på lättillgängliga naturområden upp under flera punkter. I avsnittet 
”Ekosystemtjänster” har texterna kompletterats med vikten av en god 
livskvalitet i form av närhet och tillgängliga natur- och parkområden 
lyfts fram. Tillgänglighetsaspekten har förtydligats under nämnda 
rubriker. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Att ha klart uttalade målsättningar för tillgänglighet och användbarhet är 
både mer effektivt och kostnadsbesparande än att anpassa byggd miljö i 
efterhand för skilda behov. 
 

Kommentar: Målsättningen är uttalad och har förtydligats i det inledande 
kapitlet under utmaningar och ställningstaganden.  

 
Barnperspektivet 
Barns behov har inte särskilt beaktats utan nämnden hänvisar 
samhällsbyggnadsförvaltningen att exempelvis använda Boverkets 
vägledning ”Utemiljöer för barn och unga ” i arbetet.  
§ 73 forts 
 

Kommentar: Barnperspektivet och nyttan för barn har förtydligats i 
”Ekosystemtjänster” med egen rubrik och tillägg under rubrikerna 
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”hälsa och rekreation” samt ”kulturarv och naturupplevelser”. Barn 
inkluderas även indirekt under punkter som rör hälsa och attraktiv 
boende. Under rubriken ”Utmaningar” finns barns stillasittande med 
som en utmaning. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Det är både mer effektivt och kostnadsbesparande att planera utemiljön 
funktionellt, tillgängligt och hållbart från början än att anpassa byggd 
miljö i efterhand för skilda behov.  

 
Miljöperspektivet 
Miljöperspektivet beaktas genom att göra miljöer tillgängliga och 
användbara för alla.” 
 

Kommentar: Under rubriken ”Ställningstagande” tas god tillgång på 
lättillgängliga naturområden upp under flera punkter. I avsnittet 
”Ekosystemtjänster” har texterna kompletterats med vikten av en god 
livskvalitet i form av närhet och tillgängliga natur- och parkområden 
lyfts fram. Tillgänglighetsaspekten har förtydligats under nämnda 
rubriker. 
 

Remissvar från 2020-01-30 
Vid all planering ser nämnden det nödvändigt att följande beaktas:  
 

1. Det behöver finnas förutsättningar att självständigt och säkert 
kunna förflytta sig till och inom olika naturområde. Inom ett 
gångavstånd på 10 minuter bör man nå ett grönområde.  

2. Underlaget på stigar och gångar behöver vara jämnt, hårt och 
halkfritt.   

3. Lutningar på vägar och stigar får inte vara branta. 
4. Räcke bör finnas på strategiska platser. 
5. Alternativ till trappor behöver finnas inom räckhåll.  
6. Jämnt utsatta sittplatser; bänkar behöver vara höga och ha 

armstöd så att man både kan sätta sig och resa sig.  
7. Sittplatser placeras så att de sittande kan känna sig trygga ex 

utmed kanten på en öppen plats eller längs en fasad.  
8. Under sommartid behöver sittplatserna vara skuggade då många 

har en högre känslighet för värme  
9. Den som har en psykisk funktionsnedsättning efterfrågar ofta 

platser i avskildhet, en lugn och harmonisk miljö med få störande 
moment.  
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Kommentar: Tillgänglighet är en fråga som återkommer bland flera av 
Natur och parkprogrammets nämnda utmaningar. Från samtliga tätorter 
nås ett grönområde i dagsläget inom 10 minuters gångpromenad. 
I samband med anläggning och utbyggnad av grönstruktur ska 
lutningar, orienterbarhet mm beaktas för att uppnå erfordelig 
tillgänglighet för olika grupper. 

Utmaningen Förvaltning 

- Konst/statyer att betrakta i parker  
- Val av vegetation, varierad, höjd och bredd  
- Perennplanteringar att betrakta och följa över årstiderna 
- Placering av platser för att de ska uppfattas som trygga. 
  

Kommentar: Synpunkter för att uppfylla programmets intentioner 
kommer i nästa fas med konkreta åtgärdsplaner och budgetering. 

 
Underhåll 

- Jämställd snörörjning och halkbekämpning, prioritera gång -och 
cykelvägar.  

- Material som bänkar, lyktstolpar, utegym och lekplatser ska hålla 
god standard, både funktionellt och etiskt.  

- Belysning med hela armaturer.  
- Håll efter vegetationen  
- Porlande vatten berikar gärna med ett rikt fiskliv, men behöver 

skötas om.   
-  

Kommentar: En skötselplan finns framtagen för kommunens ytor 
och utemiljöskötseln bedrivs efter den.  
 

Allmän kommentar till remissvar från 2020-01-30: 
 Ställningstagandena under kap 1.2 ”Ställningstagande” tar upp 
god tillgång på lättillgängliga naturområden under flera punkter. Under 
”Ekosystemtjänster” har texterna kompletterats med vikten av en god 
livskvalitet i form av närhet och tillgängliga natur- och parkområden 
lyfts fram. Tillgänglighetsaspekten har förtydligats under nämnda 
rubriker. Synpunkter för att uppfylla programmets intentioner kommer i 
nästa fas med konkreta åtgärdsplaner och budgetering. 
 

6. Familjenämnden ” Familjenämnden har ombetts ge synpunkter 
på det tematiska tillägget till översiktsplan 2025 med utblick 2040. 
Barn- och utbildningsverksamheten och Individ och familj anser 
att tillägget väl förmedlar kunskap om kommunens höga 
naturvärden och ger möjlighet till ökad förståelsen för bevarande- 
och utvecklingsarbetet. Dock finns en önskan om att vidga 
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perspektivet från bevarande till att levandegöra och tillgängliggöra 
för våra barn och unga.  
  
Även följande bör beaktas: Del 2 s 15 rad 3 Här används ordet 
daghem, detta är inte en riktig term för förskoleverksamhet utan 
ska ändras till förskolor. Skolor upp till högstadienivå bör ändras 
till skolor upp till årskurs 9. Del 2 I beskrivningarna av Brösarp, 
Onslunda och Smedstorp bör det även stå att det finns förskolor i 
byarna.  Del 4 s 2 rubrik ”Äldres och funktionsnedsattas 
livskvalitet” Här bör det undersökas om funktionsnedsatta är en 
adekvat term 2020 eller om det bör heta människor med 
funktionsvariation.  
 
Barnperspektivet  
Tillägget kan användas av skolorna för att öka elevernas 
kunskaper.  
  
Miljöperspektivet  
En god kunskap om sin närmiljö hjälper skapa en 
bevarandekultur.  

 
Kommentar:  
Ordet ”daghem” ändras till ordet förskolor. Termen skolor upp till 
högstadienivå ändras till skolor upp till årskurs 9. 
 
Områdesbeskrivningarna över Brösarp, Onslunda och Smedstorp 
kompletteras med information om att även förskolor finns i dessa byar. 
 
Ordet funktionsnedsatta byts ut mot funktionsvariation. 

 
 

7. Smedstorps byalag ” Vi i Smedstorps byalag har tagit del av 
översiktsplanen och undrar var de punkter finns som vi vid tidigare möte 
180308 tagit upp och lämnat in.” 
Mötesanteckningar 180308: Inom Natur- och parkprogrammet tittar 
kommunen på naturområden, parker och grönytor i hela kommunen. 
Därför är dialog med medborgarna en viktig del i arbetet att kartlägga 
värdefulla grönområden och hur dessa används runt om i byarna. Natur- 
och parkprogrammet syftar bland annat till att öka budgeten för 
grönområden så att nya grönområden kan utvecklas samt att de befintliga 
grönområdena kan förbättras. För mer information kring Natur- och 
parkprogrammet se bilaga.  
  
Kvällens huvudfråga är således i form av en workshop där kommunen 
vill att mötesdeltagarna svarar på följande frågor genom att markera ut på 
kartor: - Vilka grönytor använder ni i dagsläget? - Hur används 
grönytorna? Picknick, promenad, midsommarfirande etc. - Hur rör ni er i 
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byn? Favoritplatser? - Grönstråk i odlingslandskapet? Finns det? Finns 
det behov av det? - Vilka naturområden är viktiga? - Hur tar ni er dit? - 
Särskilda värden? - Brister?  
  
Mötesdeltagarna får 20 minuter till sitt förfogande att gruppvis svara på 
dessa frågor.  
  
Redovisning gruppvis: Grupp1 - Gröneplan- Viktigt grönområde som 
används bl.a. vid valborgs- och midsommarfirande. Även skolan är en 
flitig användare av Gröneplan. Skötseln kan förbättras.   
  
- Idrottsplatsen- Viktig.  
  
- Tomteskogen, viktig.  
  
- Badet m fotbollsplan, golf och lekplats, viktigt.  
  
- Wilmersbacke, viktig, bra pulkabacke. Fritids och förskolan använder 
även skogsdungen i direkt anslutning till Wilmersbacke.  
  
- Torget utanför medborgarhuset, viktig plats men borde användas mer.  
  
- Gårdlösaleden, viktig.  
  
- Gräs kring flaggspel utmed riksvägen bör klippas.  
  
- Grönytan söder om järnvägen längs med storgatan klipps dåligt.  
  
- Stationen dåligt, ingen toalett och ont om parkeringsplatser.  
  
- Stor gräsmatta gjuteriet, används ej pga trafiken runt om. Synd att den 
inte används.  Grupp2 Håller i stort sett med grupp1. - Grandunge 
bredvid Wilmers backe viktig, innehåller en egen bygd Naturlekplats. 
Gräsytan runt omkring slaghackas, önskemål om intensivare skötsel.  
  
- Övergångarna till Gårdlösaleden problematiska. Förslag på bro eller 
tunnel över/under väg 11 för att tryggare kunna ta sig över vägen.   
  
Grupp3 Håller med föregående grupper - Övergångar på Storgatan till 
Gröneplan och badet problematiska. - Parkering stationen, akut fråga! 
Smedstorp tappar pendlare på grund av undermåliga 
parkeringsmöjligheter.  
  
- Önskemål om tillgänglig led i tomteskogen på ca 300 m.   
  
- Önskemål om elljusspår.  
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Övriga frågor: - Skroten bakom gjuteriet- mätningar gjorda? Hur hanteras 
den? Ingen aktiv skrot. - Mötet berättade att länsstyrelsen bett ägaren av 
dammen att utreda vad som händer om Smedstorpsdammen brister. Från 
Smedstorps sida är man bekymrad över risken att dammen kommer att 
rivas ut. Man vill att kommunen har kännedom om detta.   
  
Grupp 4 Håller med föregående grupper - Problematiskt att ta sig över 
riksväg 11 gåendes eller med cykel. Finns ingen trygg övergång.  
  
- Stort intresse för ridning i Tomteskogen. Svårt för Hästcentret att ta sig 
dit ridandes på en bra ridväg.  
  
- Gårdlösaleden attraktiv oavsett runda. Dock ej tillgänglighetsanpassad.  
  
- Trafikmiljön otrygg.  
  
- Mejl från familj på Storgatan- Mycket stort bekymmer med råkor längs 
med gatan. Påverkar t.o.m. huspriserna. - Gröneplan- attraktivt, men 
önskemål om bättre skötsel.   
- Torget - rädda om gräsmattan men vet ej riktigt hur den ska användas. 
Bänkar och bord kan göra ytan mer attraktiv.  
  
Önskemål om att få en julgran till gamla torget. Byalaget har tidigare 
ordnat själva men det börjar bli svårt. Förslag från kommunen: Ersätta 
julgranen vid nya torget med ett julträd istället och sätta julgranen från 
kommunen på gamla torget. – Förslaget mottogs positivt av 
mötesdeltagarna.  
  
Önskemål om ett julträd vid stationen också.  
  
- Gångstig önskas mellan Gårdlösavägen och Torggatan.  
  
- Önskemål om cykelmöjligheter till och från byn. Finns det EU-pengar 
till Österlen för cykelvägar? Regionen har en cykelplan där Smedstorp är 
högt prioriterat.   
  
- Påpekande om att skolbussarna inte får stanna precis på 
övergångsstället.  
  
Grupp 5 Håller med övriga grupper - Tomteskogen attraktivt. 
Vindskydd, dock dåligt med myrstacken i direktanslutning. – Får flytta 
vindskyddet för att komma tillrätta med myrproblemet. - Lökgrodor i 
reservatet. - Backsvalor i grustaget. - Isbanan vid badet. - Slitlager (asfalt) 
önskas vid badet på extraparkeringen.  
  
Hur går kommunen vidare med idéerna och förslagen som byn kommer 
med? Hur får byn information om hur vi går vidare? Planer? 
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Återkoppling? Prioriteringslista på åtgärderna önskas - Kommunen tar 
med sig informationen till politikerna. - Idékatalog i Natur- och 
parkprogrammet.   Kommunen föreslår att byalaget justerar 
minnesanteckningar – Byalaget samt övriga mötesdeltagare ställer sig 
positiva till förslaget. Vi rapporterar minnesanteckningarna, efter 
justering, till politikerna.  
  
Information kring trafikmiljön: - En enkel mätning har gjorts i byn. 
Mätningen är gjord på Storgatan strax söder om korsningen 
Kanalgatan/Storgatan. Under perioden 12-14 december utfördes 
mätningen. Resultatet blev att 6600 bilar (Brösarp ca 12000 bilar, 
Albovägen) varav 13% tung trafik passerade mätpunkten under perioden. 
Majoriteten av bilarna höll en hastighet på strax under 40 km vilket är 
inom ramen för hastighetsanvisningen.   
  
Mätningen kan vara något missvisande eftersom mätpunkten ligger i en 
smal kurva där förare automatiskt sänker hastigheten.  
  
- Förslag på ny mätning med en ny mätpunkt. T.ex. på Storgatan strax 
söder om järnvägen eller vid Frans Lindbergsväg.   
  
Håkan informerar om att Trafikverket nyligen har öppnat upp för fler 
fartkameror generellt sett.   
  
Trafikmiljö i kombination med avsaknad av trottoarer skapar en 
otrygghet. Risk för mer tung trafik framöver då lantmännen i 
Hammenhög bygger ut.  
  
En annan trafikfara är det gröna huset som ligger mitt i vägen på 
Storgatan. Mycket trångt att ta sig förbi vilket skapar en trafikfara 
framförallt för gående och skolbarn på väg till skolan. -  Kan kommunen 
påverka det?  Storgatan förvaltas av Trafikverket. Kontakten mellan 
kommunen och Trafikverket- kommunen kan påpeka bristande 
trafiksäkerhet. Bra om byn själva kontaktar Trafikverket, gärna med ett 
helhetsgrepp över hela byn.  
  
- Önskemål om att övergångsstället på Storgatan ska finnas vid 30-
sträckan i stället för där det är placerat idag.   
  
- Otryggt att ta sig från Frans Lindbergsväg ner mot Gröneplan och 
badet. Obevakat och lång bit att gå på vägen. Trottoaren tar dessutom 
slut på ena sidan.   
  
- Byinvånare önskar ha med sig representant från kommunen ut i byn för 
att visa och förklara problematiken i byn.   
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- Kanalgatan- varför är den inte hel? Är det tänkt att hela vägen skulle gå 
fram till skolan?- Ja men det blev ändrat och är inte längre aktuellt.   
  
- Förslag från Trafikverket att avsäga sig ansvaret för mindre vägar och 
lägga det på byalagen i stället. (Nämndes på nyhetsmorgon).   
  
- Parkeringen vid stationen. Trafikverkets instängslingsprojekt? Går det 
att få ett plank bakom staketet för att skapa en pendlarparkering? 
Smedstorp tappar pendlare på grund av för dåliga parkeringsmöjligheter. 
Akut fråga.  
  
Charlotte: Energiskogen- vad har ni för relation till den? Där har varit 
problem med dikningsföretaget och dammen vid energiskogen Tjustorp 
3:20. Kommunen äger marken, funderar över vad som kan göras på ytan. 
Några förslag? Ej detaljplanelagd.   
  
- Vad kallar ni i byn skogen för? Tomteskogen eller Smedstorpsskogen.  
  
Övriga frågor: - Diket, trumman under vägen, hur blir det med det? 
Kommunen har varit i kontakt med Trafikverket som äger trumman. 
Ägaren skulle återkomma.  
  
- Rensning dagvattendammen? Dammen ska rensas. Problemet är att 
kommunen inte riktigt kommer åt marken. Trångt att komma till.   
  
- Gatubelysning- kommunen äger marken Storgatan 25. Saknas helt 
belysning.- Offentlig toalett önskas. Mycket folk på somrarna, 
konstrunda och gårdlösaleden. 

 
Kommentar: Medborgardialogens syfte var att verka 
kunskapsuppbyggande med hjälp av boende i byn. Förslagen från mötet 
har förts in i beskrivningen av tätorterna. Detta är ett tematiskt tillägg 
till Översiktsplanen, en strategisk handling som ska ligga till grund för 
fortsatt planering och arbete. Frågor kring trafiksäkerhet ansvarar 
trafikverket till stor del för i dialog med kommunen.  

 
8.  Brösarps byagille 
” Mycket kort remisstid 
Vi beklagar den mycket korta remisstiden (14 dagar), vilket måste vara 
Sverigerekord vad gäller kortaste remisstiden. Enbart att sätta sig in i det 
omfattande och ganska otydligt strukturerade materialet kräver lång tid. 
Många av mottagarna är äldre och verksamma ideellt och har inte nyaste 
datormodellen och programmen. Därför kan det ta lång tid att bara öppna 
och sortera de elva (11!) dokument som ingick. Att skriva ut dem är omöjligt 
för många.  
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Av dessa skäl skrev vi till planarkitekt Terese Bruhn och föreslog en längre 
remisstid för alla mottagare. Om inte det bifalls bad vi om förlängning för 
vår egen del. Vi noterar nu att skrivelsen inte ens besvarats. 
 
Syften och målgrupper 
Vi finner programmet intressant och viktigt och dess syften tydligt 
formulerade. Där utpekas ett antal målgrupper: 
 - Kommunens tjänstemän och politiker 
 - Skolor 
 - Allmänheten, vilket förmodas betyda både kommuninvånare och andra 
(turister) 
 - Potentiella nya kommuninvånare 
 
Här inkluderas både Tomelillabor och andra, både de som bor i Sverige och i 
andra länder. Mer specifika målgrupper är kommunens politiker och 
tjänstemän samt skolor.  
Vi anser att detta breda spektrum av målgrupper måste beaktas i det fortsatta 
arbetet. En del kan göras i slutskrivningen av programmet, som bättre och 
enklare språk, bättre kartor mm. Men särskilt viktigt blir det i de material och 
åtgärder som därefter produceras och som riktas till respektive målgrupp. 
Såväl design som språk måste anpassas. Det krävs också en tydlig plan för 
hur varje material skall spridas. 
 

Kommentar: 
Dokumentet är i första hand ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen. Det har 
kortats ner så att översiktliga beskrivningar och ställningstaganden samlas i ett 
tematiskt tillägg till översiktsplanen  medan planeringsunderlag med specialiserade och 
detaljerade beskrivningar och kunskapsunderlag redovisas just som planeringsunderlag 
till Natur- och parkprogrammet och för fortsatt planering. I dem finns mycket 
kunskap och information inför fortsatt arbete. 

 
Del 1: Strategi, utmaningar och ställningstaganden 
Under rubrik 1.1 Utmaningar nämns som sista punkt ”att sprida kunskap om 
funktion och nytta i park- och naturområden” samt att det idag saknas 
”kanaler och forum för detta.” Vi instämmer i detta, men tycker 
formuleringen är otydlig: menas enbart – som det står - att spridningen ska 
ske ”i park- och naturområden”? Här finns också samma fråga som vi tagit 
upp i föregående stycke om anpassning till målgrupper. 

 
Kommentar: 
Texten under utmaningar, rubrik Informationsspridning/informationsutbyte har 
förtydligats. 

 
Vi saknar några viktiga aspekter: 
 -  Den kanske viktigaste är exploatering för t.ex. gruvor och byggnation.  
 - Inget står heller om jord- och skogsbrukets påverkan.  
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 - Under ”Föränderligt friluftsliv” nämns nya former som kräver större ytor 
och kanske annorlunda utformning och skötsel. Men viktigt är också att 
beakta den påtagliga ökning av friluftslivet som skedde under året. En del 
beror på Corona epidemin. Men man kan hoppas att trenden kommer att 
fortsätta. Detta eftersom friluftslivets stora positiva effekter för hälsan, såväl 
den fysiska som psykiska, blivit alltmer tydligt och uppmärksammat. 
 

Kommentar: Natur- och parkprogrammet syftar till att peka ut värdefulla 
områden som inte bör exploateras samt uppmärksamma brister i grönstrukturen. 
Konflikter har lagts till som egen rubrik i och omfattar såväl exploatering som 
gruvdrift och jord- och skogsbruk.  

 
Förtydliganden kring vilka krav som ställs på framtidens friluftsliv har lagts till 
under utmaningar.  

 
Under rubrik 1.2 Ställningstaganden har vi ett antal synpunkter: 
 - Flera bra exempel på ”naturvårdsinriktade åtgärder” ges. Bland dessa 
saknar vi dock en mycket viktig: kanalisering av besökare till och i områdena, 
dvs att genom fysiska åtgärder (var P-platser placeras, var stigar dras etc.) och 
utformning av information som styr till, från, och inom, känsliga områden.  
 

Kommentar:  Ställningstaganden och utmaningar i Natur- och parkprogrammet 
har kompletterats och förtydligas kring utformning och placering av P-platser och 
skyltning samt behovet av att nå målpunkterna med kollektivtrafik.  

 
Under Del 4. Ekosystemtjänster beskrivs begreppets innebörd. Vi finner 
beskrivningen otydlig och föreslår att man använder de skrivningar och den 
utformning som Naturvårdsverket har på sin hemsida. 
 

Kommentar: Beskrivningen av ekosystemtjänster har förtydligats. 
 

Del 2a: Områdesbeskrivningar, tätorterna: Brösarp (nr 7) 
Vi har valt att enbart titta på vår egen tätort, Brösarp. Våra synpunkter: 
 
1. Vi tycker avgränsningen i beskrivningen är oklar. För begreppet ”tätort” 
finns en tydlig nationell definition: ”sammanhängande bebyggelse med fler 
än 200 invånare där avstånden mellan husen är högst 200 meter” (SCB). I 
programmet talas det även om ”Brösarp med  
omnejd”, ”den dominerade jordarten i området”, ”området”, tätortsnära och, 
inte minst om de grönområden som omger tätorten. Vi menar att man i 
programmet borde rubricera kapitlet ”tätorter med omnejd” eller dylikt. Inne 
i texterna bör benämningen ”tätorten” eller ”byn, konsekvent betyda just 
det. 
 

Kommentar: Texterna har förtydligats med klarare avgränsningar mellan tätort 
och omnejd. I kartorna inkluderas omnejden eftersom de tätortsnära naturområdena 
är en viktig del av livet och miljön i byarna. 

202



Granskningshandling 
2022-12-09 

 

20(24) 
 

 

 
2. Under ”Utmaningar och utvecklingsmöjligheter” nämns ”Passager mellan 
grönområden” och hur dessa bör göras säkrare och mer tillgängliga. Detta är 
något som vi menar bör gälla alla tätorterna.  
För att tillgängligheten skall bli hög krävs inte enbart ”passager mellan 
grönområdena” utan hela den skala av åtgärder som brukar sammanfattas 
enligt följande: känna till, hitta dit, hitta där, förstå. Vart och ett av dessa steg 
måste beaktas. Det hjälper inte om passagen är bra om man inte vet att det 
finns grönområden vid dess ändar. För att hitta dit måste också passagerna 
förses med ”vägvisare” (t.ex. en skylt med pil och texten Källaskogen). Vid 
passagens slut/områdets början måste det finnas en bra karta, och pilar som 
pekar på stigar/rundor med t.ex. olika färg. Slutligen bör området förses med 
bra information om vad som är särskilt viktigt och möjligt att se och 
upptäcka av såväl natur- som kulturvärden. I bästa fall bör också finnas 
information om sambanden mellan naturvärden och människan – 
ekosystemtjänster (fast med ett bättre ord). 
 

Kommentar: Synpunkterna angående skyltning och vägvisning till och från 
naturområden tas med i den generella målsättningen som ska ligga till grund för 
fortsatta arbete.  
 

3. Det är också viktigt att grönområdena har en bra skötsel, såväl av 
vegetation som djurliv och, inte minst, anordningar för besökare. Här bör 
finnas en skötselplan som anger vilka åtgärder som ska göras, när och av 
vem. 
 

Kommentar: Skötselplaner för den kommunala marken finns internt på 
kommunen. Länsstyrelsen förvaltar de statliga naturreservaten. 

 
4. I texten nämns namnet Midsommarängen parallellt med Byaängen. Ingen i 
vår grupp hade hört Midsommarängen – och många i gruppen har bott 
mycket länge i byn. I texten nämns att här arrangeras midsommar. Här bör 
läggas till ett antal andra arrangemang: våreld, nationaldag, sångkvällar, 
Brösarpsdagen m.m. Kanske också att området arrenderas och sköts av 
Byagillet. 
 

Kommentar: Texten har reviderats, Byaängen omnämns endast vid detta namn. 
Arrangemangen som anordnas på Byaängen har kompletterats i 
områdesbeskrivningen för Brösarp. Skötselaspekten hålls utanför de beskrivande 
texterna i programmet och tas upp i en separat skötselplan samt i arrendeavtal mellan 
byagillet och kommunen. 

 
9. Ett problem med Byaängen är den å som startare uppe 

vid Källagården och rinner förbi Gästgiveriet och i kanten 
av Byaängen. I stort sett varje år ger den översvämningar, 
ibland med skador på marken. Någon sorts reglering vore 
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önskvärt, t.ex. en fördröjningsdamm – som samtidigt kan 
bli en våtmark. Alternativt meandring. 
 
Kommentar: Problemet beaktas i fortsatt arbete. 

 
7. Brösarps södra backar är ett mycket vackert område, som även är 
naturreservat och Natura 2000. Tillgängligheten hit är dålig eftersom flertalet 
av de anordningar som nämns under punkt 2 ovan saknas.  
Åtgärder som vi ser som angelägna är att ”entrén” vid änden av Korrevägen 
saknar skyltning och utpekade stigar inne i området. Här borde även en 
anvisad stig, eller stigslinga, finnas som passerar den stora rastplatsen längs 
väg 9.  
För att cyklister och besökare som har rörelseproblem ska kunna besöka 
området på ett säkert sätt behövs en cykel- och gångväg, ungefär som den 
Byagillet föreslaget sedan många år. Den bör inte gå precis intill väg 9, utan i 
några stycken lite längre från – som i Byagillets förslag. Vägen startar vid 
byns södra ände och går åtminstone fram till den stora rastplats som 
Trafikverket har. En sådan väg bör självfallet fortsatta fram till 
Ravlundakorset, och ansluta till den gc-väg som nu byggts från Ravlunda till 
Kivik. Vägen blir samtidigt en lösning på problemet för alla de turister som 
idag riskerar livet när de cyklar på väg 9. Och de är många! 
 

Kommentar: Förslagen tas med till åtgärdsplanen som är nästa steg i Natur och 
parkprogrammet. Brösarps södra backar förvaltas av Länsstyrelsen och 
Naturvårdsverket ansvarar för skyltning. Förslagen som rör reservat som förvaltas av 
Länsstyrelsen ställs samman och skickas över till vederbörande. Förslag gällande 
skyltning skickas över till Naturvårdsverket. 

 
Del 2b1: Områdesbeskrivningar: Verkeåns dalgång (område 2) 
Enligt vår mening torde detta område vara ett av de mest besökta i 
kommunen. Det är attraktivt både beroende på sina höga naturvärden, men 
också eftersom flera markerade leder finns i området.  
Mellan Alunbruket och Haväng löper Skåneleden på norra sidan och 
Backaleden på den södra. Mellan dessa finns övergångar mellan lederna vid 
broar etc. Övergångarna är tydligt markerade på Backaledens karta vilket gör 
det enkelt att välja ut hur lång runda man vill gå. Vidare finns längs 
Backaleden ett antal infoskyltar som berättar om platsen. Dessa finns även 
på www.backaleden.se, och där kompletterat med ytterligare information, 
bilder och några filmer. Kring Kristinehov finns ytterligare leder.  
Området är ett bra exempel på hur ett område kan göras tillgängligt, såväl 
fysiskt som genom att fördjupa upplevelsen. Lederna torde också vara 
ganska väl kända: Skåneleden sedan länge både genom foldrar och på nätet, 
och genom att den täcker hela Skåne. Information om Backaleden ökade 
väsentligt när Brösarps Byagille åtog sig att i samråd med länsstyrelsen 
renovera leden rent fysiskt, men också att producera foldrar på engelska och 
svenska samt att göra en hemsida. 
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Kommentar: Länsstyrelsen som förvaltar de statliga reservaten har mycket 
information på sin hemsida om respektive reservat. Där framgår även uppgifter om 
parkeringsmöjligheter och det finns ofta foldrar med vandringsleder. De kommunala 
naturreservaten Kronoskogen och Skogsbacken finner du information om på 
kommunens hemsida. Även här framgår kartor med vandringsleder samt 
parkeringsmöjligheter. 

 
Del 2b4: Områdesbeskrivningar: Kristinehov och Borstakärrs 
våtmarker (område 28)) 
Vi finner det märkligt detta fina område med sina stora natur- och 
besöksvärden, inte minst våtmarkerna med sina stigar, hittills inte har något 
skydd. Vi menar också att områdets många naturvärden borde göras mer 
tillgängliga genom information av skilda slag. I dessa frågor bör kommunen 
ta initiativ. Det är beklagligt att ägarna slutade med sitt fina 
informationsarbete rörande områdets kulturhistoria och naturvärden. Detta 
utvecklades samtidigt med områdets ekologiska värden, inte minst våtmarker 
och äldre träd. 
 
Vi menar också att området kunde bli ännu mer attraktivt om Verkasjön 
gjordes tillgängligare för bad. 
 

Kommentar: Området pekas ut som särskilt värdefullt i Natur- och 
parkprogrammet. Länsstyrelsen ansvarar för att ta fram reservatsförslag på privat 
mark. Småvatten och våtmarker samt alléer är skyddade av det generella 
biotopskyddet. 

 
Del 3. Artöversikter 
Enligt vår mening rymmer dessa översikter mycket information som bör 
vara intressant för många – OM informationens form och språk fick en bra 
utformning.  
 - Träd brukar vara lätta att engagera människor för, inte minst solitärer och 
gamla, stora ekar, bokar etc. 
 - Att känna till vilka arter som är specifika för kommunen och som vi har 
särskilt ansvar bör också vara av intresse. Återigen gäller att det behövs bra 
bilder och texter – samt en klar uppfattning om hur materialet bör spridas. 
 - Samma gäller för invasiva arter. Här efterfrågar troligen många konkreta 
råd om hur arterna kan bekämpas. Återigen: bra bilder, enkla och tydliga 
bekämpningssätt etc. – samt hur sprida till vem! 
 

Kommentar: Inför granskningen delas dokumentet så att det tematiska tillägget 
till översiktsplanen innehåller strategiska mål, ställningstaganden  och karta över 
naturområden och förslag till utveckling av grönstrukturen.. Artöversikter mm som 
innehåller mycket användbar kunskap till fortsatta arbete och information redovisas 
som planeringsunderlag för Natur- och parkprogrammet och även för framtida 
planering och genomförande. 
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Del 4. Ekosystemtjänster 
Enligt vår mening är detta kapitel mycket intressant. Ordet och begreppet 
ekosystemtjänst är okänt för de allra flesta. Det vore en stor framgång för 
kommunen om man kunde utveckla former för att sprida kunskap om detta. 
Flertalet ekosystemtjänster ger nyttigheter som egentligen borde vara tydliga 
för människor, och lätta att förklara: försörjande (vatten, mat, medicin, hälsa, 
trävaror m.m.), kulturella (historiska platser, estetik/skönhet m.fl.), 
reglerande (klimat, vatten) etc. 
 
Del 5. Ekologiska strukturer 
Vi tycker att detta kapitel skulle kunna göras mycket mera intressant om det 
innehöll ett antal exempel på vad som kan plockas ut från de stora 
datamängder som finns. Återigen är det en fråga om vilka grupper som kan 
tänkas vara intresserade. Kanske skolans lärare och personer med intresse i 
ett visst landskapsavsnitt m.fl. Detta bör kommunen överväga, och i 
samband med det beskriva hur information till definierade grupper ska 
utformas och spridas.” 
 

Kommentar: Detta avsnitt tas ur programmet men ligger kvar som ett viktigt 
planeringsunderlag i kommunen. Det krävs dock mycket bearbetning av text och 
kartor för att det ska förstås och kunna läsas av alla. 

 
 

10. Frörums byalag. ” Materialets bilagda karta över Store Vång, 
Kronovall, är otydlig och oprecis och kan ge betraktaren en 
uppfattning att Store Vång är ett stort område som är dels 
naturreservat, dels Natura 2000-område. Visserligen anges under 
rubriken ”Skyddsstatus” att ” En del av området är naturreservat 
och Natur 2000-område. I övrigt saknas formellt skydd”.   
Dock omfattar markerat området även mark till tre olika 
jordbruksfastigheter, med betesmark och åkermark som inte är 
vare sig naturreservat eller Natura 2000-område. Därför borde 
kartbilden vara tydligare med tydligt angivna gränser för 
naturreservatet, Natura 2000-orådet samt övrig mark ” 

 
Kommentar: På sidan 5 i del 2b1 beskrivs avgränsningen av samtliga 
naturområden enligt följande: ”Områdenas avgränsningar ska inte 
betraktas som absoluta eller statiska. Dels är gränsdragning av den här 
typen till stor del en bedömningsfråga, dels finns det i många fall både hus, 
tomtmark, åkermark, granplanteringar och vägar innanför 
områdesgränserna. Naturförhållandena kommer också förändras i 
framtiden. Avverkningar och igenväxning kan komma att minska vissa 
naturvärden, medan utveckling och restaureringsåtgärder kan komma att 
höja andra.” 
 
Avgränsningen är således ospecifik i viss mån men med eftertanke för att 
fånga upp värdefulla naturvärden även utanför de skyddade områdena. 
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Förändringar efter samråd  

Natur- och parkprogrammet har omarbetats så att: inledning, 
strategidelen, beskrivning av tätorter med omnejd, inledning och 
ställningstaganden från områdesbeskrivningar - naturområden, 
trädrapport, ansvarsarter och invasiva arter tillsammans med 
ekosystemtjänster samlats i ett dokument Natur- och parkprogram, 
tematiskt tillägg till Översiktsplan 2025. Till detta läggs 
områdesbeskrivningar – naturområden, och artöversikter, med träd, 
ansvarsarter och invasiva arter som planeringsunderlag. 
 
Kartorna har bearbetats och förslag till utveckling av grönstruktur har 
lagts till. 
 
De förändringar som nämns i samrådsredogörelsen har införts i 
dokumentet. 
 

Medverkande tjänstemän 
 
Niklas Sommelius Terese Bruhn  Kerstin Torseke Hulthén 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt Landskapsarkitekt 
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Undersökning av programmets miljöpåverkan 

Undersökning 

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

Enligt 3 kap. 9 § plan- och bygglagen ska kommunen inom ramen för samrådet 
undersöka om genomförandet av översiktsplanen kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan.  

Enligt 6 kap. 6 § miljöbalken ska kommunen i undersökningen: 

1. identifiera omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan, 
och 

2. samråda i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, länsstyrelser 
och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli 
berörda av planen eller programmet, om myndigheten eller kommunen inte 
redan i identifieringen kommer fram till att en strategisk miljöbedömning ska 
göras. 

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter 
om sådana omständigheter som avses i första stycket 1. Lag (2017:955). 

Strategisk miljöbedömning 

Enligt 6 kap. 3 § miljöbalken ska kommunen göra en strategisk miljöbedömning för 
alla planer och program som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

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

Beslut 

Enligt 3 kap. 9 § 2 st plan- och bygglagen ska kommunen efter undersökningen 
avgöra frågan i ett särskilt beslut på det sätt och med det innehåll som anges i 6 kap. 
7 § första och andra styckena miljöbalken.  

Enligt 6 kap. 7 § miljöbalken ska kommunen efter undersökningen i ett särskilt beslut 
avgöra om genomförandet av programmet antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Beslutet ska redovisa de omständigheter som talar för eller emot en 
betydande miljöpåverkan. Beslutet ska göras tillgängligt för allmänheten. 

Kommunen avser att ta beslut om genomförandet av programmet antas medföra en 
betydande miljöpåverkan efter samrådet när alla berörda haft möjlighet att yttra sig 
över programmet, men innan granskningsskedet. 
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Bedömning av programmets miljöpåverkan 

Omgivningsförutsättningarna och den påverkan natur- och parkprogrammet bedöms 
innebära på miljön redovisas och sammanfattats nedan. 

Programmets bakgrund 

Varje kommun skall ha en kommuntäckande översiktsplan. Översiktsplanen är ett 
styrdokument som beskriver kommunens långsiktiga planering och 
ställningstaganden vad gäller användningen av mark- och vattenområden.  

Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen kan göras för frågor av allmänt intresse som 
inte tagits upp eller behandlats tillräckligt i den kommunövergripande 
översiktsplanen. Ett tematiskt tillägg kan göras för att hålla översiktsplanen aktuell i 
avvaktan på omarbetning. Ett tillägg behandlar hela kommunen och innebär att 
avvägningar görs mellan olika intressen. Natur- och parkprogrammet är en ändring i 
form av tematiskt tillägg till Tomelilla kommuns gällande översiktsplan, antagen av 
kommunfullmäktige 2018-06-04. 

Programmets styrande egenskaper 

Programmet innehåller beskrivningar och ställningstaganden rörande områden med 
sammanhängande och kvalitativa natur- och vattenstrukturer, ekosystemtjänster, 
samt tätortsnära områden och trakter av stor betydelse för människan.  

Syfte med dokumentet är 

• att vara en samlad redovisning av kommunens naturvärden och deras 
utvecklingsmöjligheter.  

•  att vara ett redskap för kommunens politiker och tjänstemän i arbetet med 
fysisk planering  

•  att vara vägledande i kommunens arbete med naturvård, miljömål och 
friluftsliv  

• att peka ut områden med stor betydelse för naturvård, miljömålsarbete och 
friluftsliv  

• att till skolor och allmänhet förmedla kunskap om kommunens höga 
naturvärden och öka förståelsen för bevarande- och utvecklingsarbete  

• att inspirera till besök och bosättning i Tomelilla kommun  

Områdesbeskrivningarna i programmet innefattar sju tätorter: Brösarp, Lunnarp, 
Onslunda, Skåne-Tranås, Smedstorp, Spjutstorp och Tomelilla. En avgränsning av 
antalet beskrivningar har gjorts baserat på orternas storlek. Förutom tätorterna 
beskrivs 30 värdefulla naturområden över hela kommunen. Avgränsningen av antalet 
områdesbeskrivningar har gjorts med tanke på naturvärden, utvecklingspotential och 
värde för friluftsliv och rekreation. Syftet med beskrivningarna är att ge invånare och 
besökare möjlighet att lära känna nämnda platser bättre.  

Programmets tänkbara effekter 

Programmet omfattar beskrivningar och klassificeringar av naturvärden i hela 
kommunen. Programmet omfattar även förslag till åtgärder för att stärka 
naturvärdena samt försiktighetsmått med syfte att skydda särskilt värdefulla områden. 
Programmet omfattar inga skallkrav utan ska fungera som stöd för planering av 
åtgärder med påföljande budgetering och genomförande. 
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Ett genomförande av natur- och parkprogrammet bedöms därför inte ge några större 
negativa effekter utifrån programmets ställningstagande och befintliga 
förutsättningar. Tvärtom bedöms programmet kunna medföra framtida positiva 
miljöeffekter. 
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Checklista 

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

Natur & Friluftsliv 

Riksintresse för naturvården  X  

Natura 2000-område  X  

Naturreservat (även förslag till)  X  

Ekologiskt känsliga områden  X  

Strandskydd  X  

Friluftsliv  X  

Värdefull natur  X  

Generellt biotopskydd  X  

 

Effekter på miljön 

Mark  X  

Luft och klimat  X  

Vatten  X  

Vegetation  X  

Djurliv  X  

Stadsbild  X  

 

Hälsa & Säkerhet 

Väg- och tågbuller  X  

Övrigt buller  X  

Luftföroreningar  X  

Markföroreningar  X  

Vattenföroreningar  X  

Risk och säkerhet  X  

Ljus och skarpt sken  X  

Strålning  X  

Miljökvalitetsnormer för luft  X  
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Krav på skyddsavstånd till 
befintliga verksamheter 

 X  

 

Vatten 

Miljökvalitetsnormer för 
vatten 

 X  

Våtmarker  X  

Grundvatten  X  

Ytvatten  X  

Dagvatten  X  

 

Hushållning med mark, vatten och andra resurser 

Mark- och vattenanvändning  X  

Naturresurser  X  

Rekreation  X  

Kulturmiljö  X  

Fornlämningar  X  
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Kommentar 

Nationella miljömål 

Begränsad klimatpåverkan   X  

Frisk luft   X  

Bara naturlig försurning   X  

Giftfri miljö   X  

Skyddande ozonskikt   X  

Säker strålmiljö   X  

Ingen övergödning   X  

Levande sjöar och vattendrag   X  

Hav i balans samt levande kust 
och skärgård 

  X  

Grundvatten av god kvalitet   X  

Myllrande våtmarker   X  

Levande skogar   X  

Ett rikt odlingslandskap   X  
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God bebyggd miljö   X  

Ett rikt växt- och djurliv   X  

 

Medverkande tjänstemän 

 

 

Terese Bruhn   Ingrid Järnefelt 
Planarkitekt   Plan- och byggchef  
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 12 Dnr KS 2022/119 

Riktlinjer för minoriteter och 
minoritetsspråk 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar anta riktlinjer för minoriteter och minoritetsspråk. 

Ärendebeskrivning 
1 januari 2010 trädde lagen om de nationella minoriteterna och minoritetsspråk i 
kraft (2009:724).  Lagens tre grundskyddsparagrafer ger de nationella minoriteterna 
rätt till information, skydd av kultur och språk samt rätt till delaktighet och 
inflytande.  

Kommunerna är skyldig att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete 
och dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den myndighet (Länsstyrelsen 
Stockholm och Sametinget) som har uppföljningsansvar för lagen. Statens 
Skolinspektion och Inspektionen för vård och omsorg har ansvar för tillsynen. 

Syftet med riktlinjerna är att förtydliga förhållningssättet när det gäller arbetet med de 
nationella minoriteter och minoritetsspråk som finns i kommunen. 

Riktlinjerna ska tillämpas av förvaltningen och samtliga politiska nämnder och 
utskott i Tomelilla kommun.  

Tomelilla är inte utsedd som ett förvaltningsområde i lagens mening 

De fem nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar 
samt samer.  

I Språklagen (2009:600) anges att de nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani 
chib, finska, meänkieli och samiska. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte funnit att riktlinjerna har några ekonomiska konsekvenser 
eftersom kommunen redan har beskrivna skyldigheter enligt lag. 

Barnperspektivet 
Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna 
minoritetsspråket ska främjas särskilt. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 12 forts. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt. 

Uppföljning 
Riktlinjen följs upp vid behov. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta riktlinjer för minoriteter och minoritetsspråk. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2023.99. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 

216



 
 

 

 

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

Diarienummer:  
 

Kommunal författningssamling 
Nr  

 

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

Riktlinjer för 
nationella 
minoriteter och 
minoritetsspråk   
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Tomelilla kommuns  
styrdokument 

Regeldokument 
Regeldokument är dokument som talar om hur kommunen ska arbeta. 
Regeldokument kan också vara lokala föreskrifter om olika bestämmelser  
som kan påverka kommuninvånare eller företag. 
R E G E L E M E N T E N  R I K T L I N J E R  R U T I N E R  

Målinriktade dokument 
Målinriktade dokument visar vad kommunen vill uppnå, strävar efter eller har som mål. 
V I S I O N  P R O G R A M  O C H  S T R A T E G I E R  P L A N E R  H A N D L I N G S P L A N E R  
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1 Bakgrund och syfte 
1 januari 2010 trädde lagen om de nationella minoriteterna och 
minoritetsspråk i kraft (2009:724).  Lagens tre grundskyddsparagrafer ger de 
nationella minoriteterna rätt till information, skydd av kultur och språk samt 
rätt till delaktighet och inflytande.  
Kommunerna är skyldig att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska 
arbete och dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den myndighet 
(Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget) som har uppföljningsansvar för 
lagen. Statens Skolinspektion och Inspektionen för vård och omsorg har 
ansvar för tillsynen. 
Syftet med riktlinjerna är att förtydliga förhållningssättet när det gäller arbetet 
med de nationella minoriteter och minoritetsspråk som finns i kommunen. 

Riktlinjerna ska tillämpas av förvaltningen och samtliga politiska nämnder och 
utskott i Tomelilla kommun.  

Tomelilla är inte utsedd som ett förvaltningsområde i lagens mening 

De fem nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, sverigefinnar, 
tornedalingar samt samer.  
I Språklagen (2009:600) anges att de nationella minoritetsspråken är jiddisch, 
romani chib, finska, meänkieli och samiska. 
Varje enskild individ avgör själv om hen anser sig tillhöra en nationell 
minoritet och om hen vill göra anspråk på det skydd och stöd som samhället 
erbjuder minoriteter. 
Tillhörighet baseras på individuell självidentifikation och etnisk förankring i 
gruppen. 

2 Mål 
Det övergripande målet för allt integrationsarbete i Tomelilla är - lika 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell 
bakgrund. 

Målet för minoritetsarbetet i Tomelilla kommun är att ge skydd åt de 
nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande. Personer 
som tillhör nationella minoriteter ska kunna använda sitt modersmål och 
utveckla sin kulturella identitet.  

Tomelilla kommun ska sprida kunskap och kännedom om nationella 
minoriteter och deras rättigheter hos allmänheten och anställda i Tomelilla 
kommun. 
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3 Så här ska målen uppfyllas 

3.1 Information, bemötande och delaktighet 
 

Tomelilla kommun ska informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter 
enligt lag. Alla invånare oavsett förutsättningar ska känna sig väl bemötta och 
respekterade.  

Kommunen ska informera om rättigheter och kommunens ansvar enligt den lag och 
de föreskrifter som lagen hänvisar till. De nationella minoriteterna ska ges möjlighet 
till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med 
representanter för minoriteter.  

3.2 Främjande av den egna kulturen 
 

Tomelilla kommun ska främja minoriteternas särskilda rätt att kunna behålla och 
utveckla sitt eget minoritetsspråk och sin egen minoritetskultur. Barns utveckling av 
en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas 
särskilt. 

3.3 Rätt till omsorg 
 

Tomelilla kommun ska enligt lagen erbjuda den som begär det, möjlighet att få hela 
eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för 
äldreomsorgen av personal som behärskar något av minoritetsspråken om 
kommunen har tillgång till personal med sådana språkkunskaper.  

Kommunen ska informera den som ansöker om bistånd inom ramen för 
äldreomsorgen om möjligheterna till sådan service och omvårdnad. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 16 Dnr KS 2022/45 

Delegeringsregler för kommunstyrelsen 
2023-2026 

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

Ärendebeskrivning 
Nya delegeringsregler behöver antas för varje mandatperiod. Organisations- och 
arvodesberedningen såg över kommunstyrelsens delegeringsregler med några smärre 
ändringar som följd. Därefter har en uppdatering gjorts med anledning av flytten av 
ansvar för fastighetsärenden från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Delegeringsregler gör det enklare och smidigare att fatta nödvändiga beslut. Utan 
delegering skulle beslutsfattandet i kommunen bli mycket trögt för att inte säga 
omöjligt att hantera. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn nämnvärt. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt. 

Uppföljning 
Delegeringsreglerna följs upp en gång per mandatperiod eller oftare vid behov. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta delegeringsregler för kommunstyrelsen 2023-2026, 
handlingsid: Ks 2023.xxx. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2023.119. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 16 forts. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Markus Hammarström (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna 
ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar i enlighet med Markus Hammarströms (M) förslag. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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TOMELILLA KOMMUN 
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 

Nr C 19:3 
  

 
 

Ks § x/2023 Dnr KS 2022/xxx 
 

Delegeringsregler för kommunstyrelsen 
 

Antagen av kommunstyrelsen den xx januari 2023, Ks § x/2023 
Gäller från xx januari 2023 
 
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunstyrelsen 
 
Dokumentansvarig tjänsteman: Kommundirektör 
 
Uppföljning: En gång per mandatperiod eller oftare vid behov 
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Delegeringsregler för kommunstyrelsen 
 
 
Allmänna riktlinjer för delegeringsbeslut 
För att den löpande verksamheten ska fungera smidigt och effektivt fattas merparten av besluten ”på delegering”, som regel av anställd 
personal. Frågor om ansvar och delegering regleras i Kommunallagen - KL (SFS 2017:725). Följande text ger en sammanfattning av syftet 
med, och riktlinjer för, den delegerade beslutanderätten. Begreppet delegering ska i detta fall noga skiljas från delegeringsbegreppet 
inom hälso- och sjukvården, där det avser en på yrkeskompetens och legitimation grundad delegeringsrätt beträffande medicinska 
arbetsuppgifter. Där gäller särskilda regler och författningar. 
 
1 ALLMÄNT 
 
Verksamhetsansvar 
 
Enligt 6 kap 6 § KL ska styrelsen och nämnderna, var och en inom sitt område, se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt, samt enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
 
Delegering 
 
Enligt 6 kap 37 § KL får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller, i enlighet med 7 kap 5 § KL, åt en anställd hos 
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Kommunstyrelsen har delegerat 
beslutanderätten för vissa ärenden till sina utskott, men de flesta ärenden har delegerats till anställda. Vem som är delegat framgår av 
delegeringsförteckningen. 
 
Det är alltså kommunstyrelsen som bestämmer vem, eller vilka, som ska fatta beslut på styrelsens vägnar, och i vilka slags ärenden. Den 
som fattar beslut enligt delegering, d.v.s. på uppdrag av styrelsen, gör det alltså som representant för styrelsen. Som ”delegat” har man såväl 
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rättighet som skyldighet att besluta i de ärenden som avses. Delegeringsrätten är knuten till den tjänst eller funktion som man innehar. Med 
stöd av 7 kap 6 § KL får förvaltningschef dock, om styrelsen bestämmer det, vidaredelegera sin beslutanderätt. Alla beslut som fattas på 
delegering ska vara inom de av kommunfullmäktige antagna budgetramarna. 
 
Om delegaten finner att ett ärende avviker från det normala bör delegaten överlämna ärendet med beslutsförslag till kommunstyrelsen. 
Ett beslut som är fattat på delegering kan inte ändras av en överordnad chef eller av styrelsen. Däremot kan kommunstyrelsen dra in 
delegeringsrätten, om man är missnöjd med det sätt på vilket den utövas. Kommunstyrelsen kan också besluta i ärende innan beslut har 
fattats på delegering. 
 
Besvär över beslut fattade av delegat 
 
Nämnd eller överordnad chef är ingen besvärsinstans. Om ett beslut som är fattat på delegering överklagas (under förutsättning att det 
finns besvärsrätt), är det delegaten som ska ta ställning till om beslutet ska omprövas eller inte. (Överläggning med närmaste överordnade 
är dock lämpligt innan beslut fattas.) Vid besvär över ett beslut ska besvärsskrivelsen som regel lämnas till den myndighet (i detta fall 
representerar delegaten myndigheten) som fattat beslutet. Myndigheten avgör då om omprövning ska ske. Om omprövningen innebär att 
den klagandes önskemål bifalles helt skickas ärendet inte vidare till besvärsinstansen (oftast förvaltningsrätten). Om ärendet endast delvis 
omprövas till den klagandes fördel, eller inte omprövas alls, ska besvärsskrivelsen skickas till besvärsinstansen tillsammans med ett yttrande 
från delegaten om skälen till detta. Yttrandet utformas av delegaten själv, efter samråd med sin närmaste överordnade. 
 
Vad får inte delegeras? 
 
I kommunallagen finns också regler om delegeringsförbud (6 kap 38 §). I följande slags ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 

- Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 
kvalitet. 

- Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige. 
- Yttranden med anledning av att beslut av nämnden i sin helhet, eller 

fullmäktige, har överklagats. 
- Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda som är av 
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principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
- Vissa ärenden som anges i vissa föreskrifter (till exempel lag och författning) 

 
2 ANMÄLAN AV DELEGERINGSBESLUT 
 
Beslut fattade med stöd av delegering ska anmälas per kalendermånad till kommunstyrelsen. 
 
Det åligger den som fattat beslutet att se till att en sammanställning av besluten eller kopia av beslutshandlingen kommer till 
kommunstyrelsens kännedom. I många fall kan handlingen eller förteckningen sättas in i en pärm, som genom sekreterarens försorg ska 
finnas tillgänglig för ledamöterna i styrelsen. I andra fall ska listan eller handlingen utsändas med sammanträdeshandlingarna. 
 
3 ANDRA BESLUT 
 
Beslut av verkställighetskaraktär 
 
Gränsen mellan beslut efter delegering från nämnden och beslut, som närmast är en form av verkställighet, har betydelse för frågan om 
beslutet kan överklagas genom laglighetsprövning eller om besluten måste anmälas till nämnden. Den gränsen kan inte dras med exakthet. 
 
I regeringens proposition om Kommunallagen skrivs att med beslut avses varje ställningstagande där man väljer mellan olika alternativ och 
där vissa överväganden och bedömningar måste göras. Det framgår emellertid också att när det finns tydliga mål och riktlinjer kan 
ställningstaganden hänföras till verkställighet, även om de innefattar överväganden och bedömningar. 
Praktiskt sett kan en mycket stor del av den kommunala verksamheten anses höra till området ren verkställighet, som inte är 
myndighetsutövning utan är löpande drift av verksamheten. I dessa frågor följer beslutanderätten oftast den anställning man innehar. Här 
behövs ingen uttrycklig delegering för att beslut ska kunna fattas. Dessa frågor är ofta reglerade i lagstiftning, avtal, attestregler eller 
liknande. Hit hör till exempel en mängd löpande beslut om inköp och beställningar i drifts- och investeringsbudget samt de flesta löpande 
personalärenden. 
 
Ärenden i övrigt 
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Utöver delegeringsbeslut förekommer uppgifter, handlingar, domar, cirkulär, protokoll, korrespondens med mera där det är principiellt 
viktigt att styrelsens ledamöter tar del av informationen, eller informeras om att handlingen förekommer. Handlingen ska då anmälas under 
sammanträdespunkten ”Anmälningsärenden”. 
 
4 ADRESSAT FÖR DELEGERINGSBESLUT 
 
Verksamhetschefens beslutanderätt begränsas till respektive verksamhetsområde. 
 
Begreppet arbetsledning innefattar normalt nivåerna kommundirektör, verksamhetschef, avdelningschef och enhetschef och 
beslutanderätten 
begränsas till respektive ansvarsområde. 
 
Handläggares beslutanderätt begränsas till det normala ansvarsområdet enligt arbetsordning, befattningsbeskrivning eller på annat 
jämförbart sätt. Vid förfall för delegat (till exempel vid semester, sjukdom eller jäv) gäller att beslutanderätten övertas av tillförordnad 
ersättare eller närmast överordnad. Vid förfall för ordförande övertas beslutanderätten av förste vice ordförande eller andre vice 
ordförande. 
 
Vidaredelegering är tillåten för förvaltningschef (7 kap. 6 § KL). I Tomelilla kommuns organisation anses kommundirektör, ekonomichef, 
verksamhetschefer samt bygglovschef och överförmyndarchef jämställda med förvaltningschef i Kommunallagens mening. 
 
Förutom delegerade ärenden som är angivna i delegeringsordningen, får delegat även besluta i frågor som till art, vikt och omfattning är 
jämförbara med de ärenden som anges för delegaten, i den mån dessa inte delegerats till eller i övrigt åvilar annan. 
 
5 ÖVRIGT 
 
Delegerad beslutanderätt ska normalt utnyttjas endast inom ramen för beviljade och tillgängliga anslag. 
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Delegeringsregler kommunstyrelsen 
 

1 FIRMATECKNARE OCH UNDERTECKNINGSRÄTT  Kommentarer 

1.1 Underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens ordförande 
med vice ordförandena som 
ersättare. 
Vid behov kontrasignering av 
kommundirektör med 
kommunstyrelsens sekreterare 
som ersättare. 

 

1.2 Underteckna avtal samt underteckna andra handlingar och skrivelser 
såsom Tomelilla kommuns firmatecknare 

Kommunstyrelsens ordförande 
eller kommundirektören var för 
sig. 

 

1.3 Underteckna avtal samt underteckna andra handlingar och skrivelser i 
övrigt. 
Delegeringen, som inte är reglerad i övrigt i dessa delegeringsregler, till 
verksamhetschef, HR-chef och ekonomichef avser avtal m. m. till ett 
sammanlagt värde av högst 400 tkr eller högst 3 års löptid. För 
sammanlagt värde över 400 tkr eller längre löptid än 3 år är 
kommundirektören delegat. 

Kommundirektör, ekonomichef, 
HR-chef samt respektive 
verksamhetschef eller 
motsvarande inom respektive 
ansvarsområde 

 
 

1.4 Tilldelning av betalkort och kreditkort Ekonomichef  

1.5 Rätt att attestera fakturor följer av attestförteckningen.   
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2 PERSONALÄRENDEN   

2.1 Varsel och vidtagande av stridsåtgärder Arbetsutskottet  

2.2 Tolkning och tillämpning av arbetsrättslig lagstiftning, reglementen, 
avtal och andra bestämmelser som avser förhållandet mellan 
arbetsgivare och arbetstagare 

HR-chef  

2.3 Fastställa lön och andra förmåner (förmåner enligt beslutade riktlinjer) 
för kommunchef 

Arbetsutskottet Vem som anställer, varnar 
och avskedar 
kommundirektören är inte 
delegerat och ligger därför 
kvar på kommunstyrelsen. 

2.4 Arbetsmiljöuppgifter Kommundirektör Vidaredelegation enligt 
arbetsmiljölagen. 

2.5 Teckna lokala kollektivavtal eller motsvarande inom centrala avtalets 
ramar.  

HR-chef  

2.6 Beslut om avstängning, disciplinpåföljd, skriftlig varning och 
omplacering av all personal förutom kommunchef. 
 

HR-chef, efter samråd med 
ansvarig chef 

 

2.7 Anställning av kanslichef, HR-chef, ekonomichef Kommunchef  

2.7 Anställning av verksamhetschefer 
 
Anställning av övriga chefer med ansvar för verksamhet, personal och 
ekonomi 

Kommundirektör, efter samråd 
med nämnd/utskott 
Verksamhetschef  
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Tillsvidareanställning av övrig personal Enhetschef  

2.8 Besluta om avtal med arbetstagare om avslut av anställning. Över 12 
månadslöner 

Kommundirektör, efter samråd 
med arbetsutskottet  

 

2.9 Besluta om avtal med arbetstagare om avslut av anställning. Upp till 12 
månadslöner 

HR-chef, efter samråd med 
kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

2.10 Förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser och liknande Kommunstyrelsens 
ordförande 

 

2.11 Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av kommunens arvode, 
pensionsförmåner och andra ersättningar till förtroendevalda 

Arbetsutskottet  

2.12 Begäran om uppgift om bisyssla, förbud mot bisyssla: 
-Kommundirektör 
-Verksamhetschef 
-Enhetschef 
-Övrig personal 

 
Arbetsutskottet 
Kommundirektör 
Verksamhetschef 
Enhetschef 

Närmast överordnad chef 
beslutar. 

2.13 Beslut om ledighet med/utan lön för facklig verksamhet HR-chef  

2.14 Avsked och uppsägning på grund av personliga skäl eller arbetsbrist HR-chef, efter samråd med 
närmast överordnad chef 

 

2.15 Andra löne- eller pensionsförmåner än kontant lön Arbetsutskottet  

2.16 Beslut i frågor upptagna i pensions- och försäkringsavtal, samt övriga 
frågor om pension 

Arbetsutskottet  
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2.17 Företräda kommunen i förhandlingar enligt MBL: 
- Kommunövergripande 
- Inom egen verksamhet 

 
HR-chef 
Ansvarig chef  

 

2.18 Företräda kommunen i arbetsrättsliga ärenden i domstol och övriga 
myndigheter samt ingå eller förkasta förlikning i arbetsrättsliga tvister 

HR-chef, efter samråd med 
kommunjurist 

 

2.19 Övergripande frågor rörande förhållanden mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare 

Arbetsutskottet  

2.20 Beslut om semesterdagsväxling samt tjänstledigheter under 1 år Verksamhetschef  
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3 UPPHANDLING OCH FÖRSÄLJNING   

3.1 Beslut om att upphandling ska genomföras, fastställande av 
förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut, beslut om att avbryta 
upphandling, teckna avtal samt beslut om att förlänga avtal under 
gällande direktupphandlingsgräns för verksamhetsspecifika avtal 

Verksamhetschef, efter samråd 
med ekonomiavdelningens 
inköpsfunktion 

(Från 1/2 2022: 700 000 kr) 

3.2 Beslut om att upphandling ska genomföras, fastställande av 
förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut, beslut om att avbryta 
upphandling, teckna avtal samt beslut om att förlänga avtal under 
gällande direktupphandlingsgräns för avtal som är 
kommunövergripande eller gäller flera olika verksamheter 

Ekonomichef, efter samråd med 
ekonomiavdelningens 
inköpsfunktion 

 

3.3 Beslut om att upphandling ska genomföras, fastställande av 
förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut, beslut om att avbryta 
upphandling, teckna avtal samt beslut om att förlänga avtal över 
gällande direktupphandlingsgräns men under tröskelvärdet för 
verksamhetsspecifika avtal 

Verksamhetschef, efter samråd 
med ekonomiavdelningens 
inköpsfunktion 

(Från 1/2 2022: 700 000 –  
2 236 731 kr, dock upp till 
55 991 099 kr för 
byggentreprenader) 

3.4 Beslut om att upphandling ska genomföras, fastställande av 
förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut, beslut om att avbryta 
upphandling, teckna avtal samt beslut om att förlänga avtal över 
gällande direktupphandlingsgräns men under tröskelvärdet för 
avtal som är kommunövergripande eller gäller flera olika 
verksamheter 

Ekonomichef, efter samråd med 
ekonomiavdelningens 
inköpsfunktion 

 

3.5 Beslut om att upphandling ska genomföras, fastställande av 
förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut, beslut om att avbryta 
upphandling, teckna avtal samt beslut om att förlänga avtal över 
gällande tröskelvärde men under 12 mnkr för såväl 
verksamhetsspecifika avtal som avtal som är 
kommunövergripande eller gäller flera olika verksamheter 

Ekonomichef, efter samråd med 
ekonomiavdelningens 
inköpsfunktion 

(2022: 2 236 731 – 12 000 
000 kr) 
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3.6 Beslut om att upphandling ska genomföras till ett värde över 12 
mnkr samt om sådan upphandling ska avbrytas 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

3.7 Fastställande av förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut 
samt teckna avtal för upphandling över 12 mnkr 

Ekonomichef  

3.8 Häva gällande avtal Kommundirektör, efter samråd 
med kommunjurist 

 

3.9 Förordna ombud att föra kommunens talan i upphandlingsmål Kommundirektör  

3.10 Avge yttrande vid överklagande i upphandlingsärende Den som fattat 
tilldelningsbeslutet 

 

3.11 Försäljning av lös egendom för maximalt två prisbasbelopp  
 
Försäljning av lös egendom för över två prisbasbelopp 

Verksamhetschef, efter samråd 
med ekonomichef 
Kommundirektör, efter samråd 
med ekonomichef 

(2022: 96 600 kr) 
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4. FINANSÄRENDEN   

4.1 Tecknande av kommunens samtliga leasingavtal eller leasingliknande 
arrangemang med annan benämning  

Ekonomichef  

4.2 Undertecknande av kommunens borgensförbindelser 
 

Ekonomichef och 
kommunstyrelsens ordförande 

I enlighet med bilaga 1 till 
borgensreglemente för 
Tomelilla kommun och 
finansreglemente för 
Tomelilla kommun och dess 
helägda bolag – behöriga 
personer.  

4.3 Placering av donationsfonder Ekonomichef  

4.4 Placering av likvida medel Ekonomichef  
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5.  FÖRVALTNINGSÄRENDEN   
 
5.1 

 
Besluta att avslå en begäran om att få ta del av allmän handling eller att 
lämna ut allmän handling med förbehåll 

Kanslichef  
 
 

5.2 Beslut om att avvisa för sent inkommit överklagande 
 

Kanslichef  
 

5.3 Besluta om tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen, 
logotype eller varumärke 
 

Kommunikationschef  
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 FASTIGHETSÄRENDEN   
    
6.1 Befullmäktigande av ombud i hyresnämnd och arrendenämnd Näringslivschef 

 

6.2 Ingå arrendeavtal, tomträttsavtal och andra nyttjanderättsavtal upp 
till fem års avtalstid eller en högsta hyra av 15 prisbasbelopp/år och 
avtal 

Näringslivschef 

6.3 Godkänna servituts- och ledningsrättsavtal Näringslivschef 

6.4 Teckna vägrätt-, nyttjanderätts-, ledningsrätts- samt övriga 
servitutsavtal som inte är av principiell betydelse för kommunen, 
respektive medverka till upphävande eller ändring av rätt  

Näringslivschef 
 

6.5 På de villkor och pris som fullmäktige fastställt överlåta sådan mark, 
som enligt fastställd detaljplan är avsedd för industriändamål 

Näringslivschef 

6.6 På de villkor och pris som fullmäktige fastställt överlåta sådan mark, 
som enligt fastställd detaljplan är avsedd för småhusbebyggelse eller 
flerbostadshus 

Näringslivschef 

6.7 Köp och försäljning av annan mark till en köpeskilling av högst fyra 
prisbasbelopp och/eller 2 000 kvm vid varje tillfälle 

Näringslivschef 

 Beslut om reservation av mark där planuppdrag har givits. Näringslivschef 

6.8 Köp och försäljning i samband med fastighetsbildningsförrättning 
till ett värde av högst fyra prisbasbelopp och eller 2 000 kvm vid 
varje tillfälle 

Näringslivschef 
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6.9 Ansöka om förrättning för ledningsrätt enligt ledningsrättslagen. Näringslivschef 

6.10 Besluta om antagande eller ändring av en detaljplan eller ett program 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken 
6:7. 

Näringslivschef 

6.11 Yttrande över bygglovsansökningar i kommunens egenskap av 
fastighetsägare och granne (mark) 

Näringslivschef 

   

7 ÖVRIGT   

7.1 Avskriva kommunens fordringar med högst två prisbasbelopp Kommundirektör 
Ekonomichef 

 

7.2 Avskriva kommunens fordringar i varje enskilt fall över två 
prisbasbelopp 

Arbetsutskottet  

7.3 Uppgörelse om förlikning efter ansökan från gäldenär samt beslut om 
avbetalningsplan avseende fordringar 

Enhetschef, efter samråd med 
ekonomichef 

 

7.4 Utse befattningar och eller funktioner, samt ersättare för dessa, som 
har rätt att besluts- och granskningsattestera 

Kommundirektör  

7.5 Utse behöriga personer i bilagan till kommunens finanspolicy Arbetsutskottet  

7.6 Rätt att utse person för utkvittering av värdeförsändelser och 
paketavier 

Kommundirektör  

7.7 Besluta om ansökan om statsbidrag, EU-bidrag, regionbidrag eller 
motsvarande med en sammanlagd medfinansiering av högst 400 tkr 

Arbetsutskottet  

7.8 Befullmäktigande av rättegångsombud och rättegångsbiträde samt ingå 
förlikning upp till ett värde av 400 tkr 

Kommundirektör  
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7.9 Besluta om utdelning ur fonder, som förvaltas av kommunstyrelsen Kommundirektör 
Ekonomichef 

 

7.10 Bevilja anslag upp till 50 000 kronor ur kontot för kommunstyrelsens 
oförutsedda utgifter 

Kommunstyrelsens 
Ordförande 

 

7.11 Bevilja anslag över 50 000 kronor och upp till 250 000 kronor ur 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter 

Arbetsutskottet  

7.12 Besluta om nyttjande av kommunstyrelsens investeringsreserv Arbetsutskottet  

7.13 Besluta i brådskande ärenden där sammanträde inte kan avvaktas Kommunstyrelsens ordförande  

7.14 Gallring av allmänna handlingar med stöd av kommunens 
arkivreglemente och arkivlagen 

Arkivarie  

7.15 Vara arkivansvarig i enlighet med kommunens arkivreglemente Verksamhetschef  

7.16 Yttrande i ärenden rörande allmän kameraövervakning Kanslichef  

7.17 Yttrande i folkbokförings- och taxeringsärenden Kanslichef  

7.18 Undertecknande av andrahandshyresavtal avseende boendelösningar 
för kommunanvisade nyanlända Bosättningslagen (2016:38)  

Socialchef  

7.19 Undertecknande av hyresavtal avseende boendelösningar för 
kommunanvisade nyanlända samt evakueringsboenden för flyktingar 
Bosättningslagen (2016:38)  

Socialchef  

7.20 Yttrande över antagande av hemvärnsman. Säkerhetssamordnare  

7.21 Besluta om uppgörelser för kommunens försäkringsskydd.  Kommundirektör  

7.22 Yttranden, skrivelser och remissvar i enskilda 
ärenden av icke principiell beskaffenhet 

Arbetsutskottet  
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7.23 Avveckling, uppgradering, utökning och implementering av IT-system 
samt utrustning  

Digitaliseringschef  

7.24 Avvikelser från fastlagd IT-standard Kommundirektör i samråd med 
Digitaliseringschef 

 

 
 
 
8 PERSONUPPGIFTSBEHANDLING  

  

8.1 Ansvar för registerförteckning Kommundirektör  
8.2 Beslut om utlämnande av registerutdrag Kanslichef GDPR art 15 
8.3 Yttrande till förvaltningsdomstol i ärende gällande utlämnande av 

registerutdrag 
Kanslichef  

8.4 Beslut om överklagan i ärende gällande utlämnande av registerutdrag Kanslichef  
8.5 Beslut vid begäran om rättelse, radering eller blockering av 

personuppgifter 
Kanslichef  

8.6 Yttrande till förvaltningsdomstol i ärenden gällande rättelse, radering 
eller blockering av personuppgifter 

Kanslichef  

8.7 Beslut om överklagan i ärende gällande rättelse, radering eller 
blockering av personuppgifter 

Kanslichef  

8.8 Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal Delegaten med rätt att 
teckna huvudavtalet 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
7 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 197 Dnr KS 2022/141 

Svar på motion angående en samägd 
solcellspark 

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

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

http://solarpark.se 

https://kalmarenergi.se/sol/ 

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

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

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta: 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse verksamhetsutvecklare Madeleine Wahlund, bygglovschef Åsa 
Jonasson och kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2022.3395. 

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

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

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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Ksau § 212 Dnr KS 2022/95 

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

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. 

Reservation 
Sara Anheden (S) 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:  

245



 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

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

Uppföljning 
Följs upp löpande, en gång per kvartal. 

Förvaltningens förslag till 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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse näringslivschef Henrik Lundblad, handlingsid: Ks 2022.3561. 

Tidigare behandling 
Kf § 76/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Sara Anheden (S) yrkar bifall till motionen. 

Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

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

_________ 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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Ksau § 14 Dnr KS 2022/129 

Svar på motion angående arbetsskor 

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

Reservationer/Deltar inte i beslutet 
Sara Anheden (S) reserverar sig mot beslutet enligt bilaga, handlingsid: Ks 2023.142. 

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

248



 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 14 forts. 

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 
eller hållas av en person till skydd mot en eller flera risker som skulle kunna hota dennes 
säkerhet eller hälsa.  
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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. 

Uppföljning 
Någon särskild uppföljning av vård och omsorgsnämndens yttrande planeras inte. 
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Vård och omsorgsnämndens förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar avstyrka motionen om arbetsskor. 

Beslutsunderlag 
Vård och omsorgsnämnden § 83/2022, handlingsid: Ks 2022.3693. 

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. 

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

Tobias Högborg (C) yrkar avslag på motionen. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt Tobias Högborgs (C) förslag. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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Ksau § 204 Dnr KS 2022/4 

Anmälningsärenden ksau den 7 
december 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till 
handlingarna. 

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

2. Gångfartsområde kring Torget i Tomelilla tätort 

3. Sbn § 91/2022 Begränsad hastighet på Svenstorpsvägen 

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

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: Ks 2022.3412. 

_________ 

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 216 Dnr KS 2022/4 

Anmälningsärenden den 21 december 
2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
• Minnesanteckningar förda vid ägarsamråd i Sysav 

• Bilaga 1 ägarsamråd i Sysav 2022-11-09 

• Bilaga 2 ägarsamråd i Sysav 2022-11-09 

• Bilaga 3 ägarsamråd i Sysav 2022-11-09 

• Bilaga 4 ägarsamråd i Sysav 2022-11-09 

• Protokollsutdrag Kf § 174/2022 gällande ändring i aktieägaravtal för Österlen 
VA AB 

• Uppdaterad kommungruppsindelning 2023 

• Synpunkter rörande näringlivschefs arbete på annan ort samt frågor om 
andra chefstjänstemän och arbete på annan ort 

• Länsstyrelsen Skåne har beslutat om fördelning av anvisningar av nyanlända 
till kommuner för 2023 

• Beslut Budget 2023 och plan 2024-2026 Ystad-Österlens miljöförbund 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: Ks 2022.3565. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 216 forts. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 15 Dnr KS 2022/4 

Anmälningsärenden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till 
handlingarna 

Ärendebeskrivning 
• Brev från Förvaltningsrätten i Malmö i mål nr 6661-22 gällande 

Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling 

• Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen - Ystad - Österlenregionens 
miljöförbund 

• Godkänd delårsrapport för Ystad-Österlenregionens miljöförbund 31 augusti 
2022 

• Timavgifter för året 2023 Ystad Österlenregionens miljöförbund 

• Godkänd delårsbokslut 2022  31 augusti 2022 - Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund 

• Meddelande om förordnande av begravningsombud för perioden 1 januari 
2023-31 december 2023, dnr: 204-27362-2022 

• Sammanträdesprotokoll för medlemskommuner 2 december 2022, Sydöstra 
Skånes Räddningstjänstförbund 

• Rapport från politisk styrgrupp gymnasiesamverkan Skånes Kommuner 

• Protokoll från extrainsatta stämma 2022-12-09 - Österlens Folkhögskola 

• Överenskommelse mellan Staten och Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) om insatser inom psykisk hälsa och suicidprevention  

• Brev från Förvaltningsrätten i Malmö i mål nr  6661-22 gällande 
Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling 

• Sammanträdesprotokoll, SÖRF 2022-12-08 §§ 37-46 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 15 forts. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: Ks 2023.101. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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