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

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

 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

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

Diarienummer: KS 2023/3 
 
Datum 7 februari 2023 

 

Dialoger och informationsärenden ksau 
15 februari 2023 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till handlingarna 

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

08.30 
2. Kommundirektör Britt-Marie Börjesson 

- Aktuella frågor inklusive aktuellt personalärende (personalutskottet) 
3. Dialog med Trafikverket: Sara Lundgren och Martin Wiggins, samt 

verksamhetsutvecklare Madeleine Wahlund och medarbetare från plan och 
samhällsbyggnad 9.30-10.30 (särskild dagordning) 

4. Dialog med kultur- och fritidsnämndens presidium och 
samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 10.30 
- Krav på föreningar för att erhålla föreningsbidrag 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 7 februari 2023. 

 

Kommunledningskontoret  
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Johan Linander 

Kanslichef 
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 Vård och omsorgsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Von § 5 Dnr VON 2022/35 

Taxor och avgifter 2023 - vård- och 
omsorgsnämnden 

Vård och omsorgsnämndens förslag till 
kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att justera vård och omsorgsnämndens taxor och 
avgifter enligt bifogat förslag med handlingsid: Von 2023.47. Justeringarna ska gälla 
från och med 2023-04-01 

Ärendebeskrivning 
Vård och omsorgsnämnden debiterar taxor och avgifter för hemtjänst och 
hemsjukvård, måltidskostnader och middagsabonnemang, avgifter inom LSS och 
övriga avgifter som bl a innefattar trygghetslarm, avlösarservice, avlastning, 
dagverksamhet, tillfällig hemsjukvård och hyra av hjälpmedel. 

Kommunens taxor justeras årligen i samband med att budgeten för nästkommande 
år fastställs av kommunfullmäktige. 

Vård och omsorgsnämnden beslutade den 25 maj 2022 (Von § 39/2022) att föreslå 
kommunfullmäktige följande: 

” Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att uppräkning 
sker enligt maxtaxa beslutad av riksdagen. Uppräkning av måltidskostnader på 
särskilt boende och middagsabonnemang ordinärt boende inväntar måltidsverkstans 
priser för 2023. Övriga avgifter är oförändrade eller uppräknas enligt KPI, dock max 
2 %. Avgifter för måltider inom LSS är oförändrade” 

Vård och omsorgsnämnden beslutade den 27 oktober 2022 (Von § 72/22) att föreslå 
kommunfullmäktige att måltidstaxorna för 2023 skulle vara oförändrade men att 
förslag på justeringar kan komma under 2023. Anledningen till förslaget om 
oförändrade avgifter var att det fanns ett antal oklarheter kring hur vård och 
omsorgsnämnden skulle drabbas av de kraftigt stigande livsmedelspriserna. 

Under 2022 steg inflationen kraftigt. Livsmedelspriserna steg under hela året och 
under oktober 2022 låg konsumentprisindex (KPI) på plus 10,85 procent på 
tolvmånadersbasis. KPI för oktober används vid justering av de av kommunens 
taxor som ska uppräknas enligt KPI för nästkommande år. 
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 Vård och omsorgsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 5 forts 

Därför behöver vård och omsorgsnämndens taxor nu justeras. I bifogat förslag till 
justeringar har uppräkningar skett enligt följande: 

Avgifter inom LSS och övriga avgifter räknas upp enligt KPI oktober 2022 vilket 
innebär 10,85 procent. Öresavrundning har skett i förslaget. 

Måltidskostnader och middagsabonnemang räknas upp enligt måltidsverkstans 
prishöjningar vilket sammanvägt är 8,7% för 2023. 

Justering av avgifter för hemtjänst och hemsjukvård har inte justerats i förslaget då 
dessa baseras på maxtaxan och den enskildes inkomst då den understiger maxtaxan. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär ett intäktsbortfall på måltider januari tom mars på ca 150 000 kr 
men effekten på verksamhetens ekonomi påverkas troligen inte negativt eftersom 
övriga avgifter har indexuppräkning enligt KPI. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv eftersom förslagen till ändringar av taxorna inte berör barn. 

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

Uppföljning 
Avgifter och taxor justeras normalt en gång om året. Någon formell uppföljning av 
nämnden sker inte i övrigt. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att justera vård och 
omsorgsnämndens taxor och avgifter enligt bifogat förslag med handlingsid: Von 
2023.47. Justeringarna ska gälla från och med 2023-04-01 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson 2023-01-18, handlingsid: Von 2023.77 

Vonau § 3/2023 Taxor och avgifter för vård- och omsorgsnämnden 2023, 
handlingsid: Von 2023.64 
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 Vård och omsorgsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 5 forts 

Von Avgifter och taxor 2023 – nytt, handlingsid: Von 2023.47 

Von § 72/2022 Måltidstaxor 2023, handlingsid: Von 2022.663 

Von § 39/2022 Taxor och avgifter 2023 - vård- och omsorgsnämnden, handlingsid: 
Von 2022.351 

Tidigare behandling 
Vård och omsorgsnämnden 2022-05-25 (Von § 39/2022) Taxor och avgifter 
2023 – vård och omsorgsnämnden 
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att uppräkning sker 
enligt maxtaxa beslutad av riksdagen. Uppräkning av måltidskostnader på särskilt 
boende och middagsabonnemang ordinärt boende inväntar måltidsverkstans priser 
för 2023. Övriga avgifter är oförändrade eller uppräknas enligt KPI, dock max 2 %. 
Avgifter för måltider inom LSS är oförändrade. 

Vård och omsorgsnämnden 2022-10-27 (Von § 72/2022) Måltidstaxor 2023 
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att måltidstaxorna 
för 2023 ska vara oförändrade jämfört med 2022. Förslag om att justera taxorna kan 
komma under 2023. 

Kommunfullmäktige 2022-11-30 (Kf § 115/2022) Taxor och avgifter 2023 
Kommunfullmäktige beslutar anta taxor och avgifter för 2023 i enlighet med bifogat 
förslag, handlingsid: Ks 2022.3074.  

Den sverigedemokratiska partigruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande om att avgiften för trygghetslarm ska sänkas från 310 till 0 kr per månad. 

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 2023-01-12 (Vonau § 3/2023) Taxor 
och avgifter för vård och omsorgsnämnden 2023 
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till vård 
och omsorgsnämnden utan förslag till beslut. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 

Tf ekonomichef Mariana Wikström 

Socialchef Camilla Andersson 
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Kommunledningskontoret 
 

 

 
Vård och omsorg 
 
Avgifter för hemtjänst 
och/eller hemsjukvård 

  

Hemtjänstavgiften beräknas enligt maxtaxan och kan för 2023 bli som högst 2 359 kr/mån. De avgifter 
som räknas in i maxtaxan är: hemtjänst, hemsjukvård, ledsagning, hemkörning av mat samt 
trygghetslarm. Minimibelopp (förbehållsbelopp) är ett schablonbelopp som är reglerat i 
socialtjänstlagen och räknas om varje år utifrån prisbasbeloppet. Minimibeloppet används för att 
beräkna vad den enskilde kan betala i avgift för sin hemtjänst och hemsjukvård. Avgiften får dock aldrig 
överstiga maxtaxan.  
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Kommunledningskontoret 
 

 

Övriga avgifter 2022 2023 
Trygghetslarm 310 kr/månad 344 kr/månad 
Samtalsavgifter trygghetslarm (ingår inte i 
maxtaxan) 

51 kr/månad 57 kr/månad 

Installationsavgift trygghetslarm (ingår inte i 
maxtaxan) 

310 kr 344 kr 

Telefonservice (ingår i hemtjänst) 102 kr/månad 113 kr/månad 
Avlösarservice/ledsagarservice * 25 kr/timme 28 kr/timme 
Avlastning/korttidsboende 164 kr/dygn 182 kr/dygn 
Dagverksamhet Nybogatan 41 kr/dag 46 kr/dag 
Tillfällig hemsjukvård 390 kr 432 kr 
Hyra av hjälpmedel 82 kr/månad 91 kr/mån 
Hämtning av hjälpmedel (ingår inte i maxtaxan) 419 kr 456 kr 

*Om du har hemtjänst så är avlösarservice/ledsagarservice upp till 16 respektive 12 timmar gratis. 
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Kommunledningskontoret 
 

 

 
 
 
 
Måltidskostnader särskilt boende (ingår inte i 
maxtaxan) 

2022 
 

2023 

Middag inklusive efterrätt 74 kr/portion 80 kr/portion 
Frukost eller kvällsmat 36 kr/portion 39 kr/portion 
Eftermiddagskaffe 18 kr 20 kr/portion 
Måltidsabonnemang 3 720 kr/månad 4 080 kr/månad 

 
 
 
Middagsabonnemang ordinärt boende 2022 2023 
Helt middagsabonnemang 2 520 kr/månad. I 

abonnemanget ingår en 
måltid per dag 
inklusive leverans till 
hemmet samtliga dagar 
under månaden. 

2 700 kr/månad. I 
abonnemanget ingår en 
måltid per dag inklusive 
leverans till hemmet 
samtliga dagar under 
månaden. 

Halvt middagsabonnemang 1 260 kr/månad. I 
abonnemanget ingår en 
måltid per dag 
inklusive leverans till 
hemmet i 15 dagar. 

1 350 kr/månad. I 
abonnemanget ingår en 
måltid per dag inklusive 
leverans till hemmet i 15 
dagar. 
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Kommunledningskontoret 
 

 

 
 
 
 
Avgifter inom LSS 2022 2023 
Insatser till funktionsnedsatta är i stort sett avgiftsfria, men avgifter kan tas ut för måltider för barn på 
korttidstillsyn och korttidsvistelse. Nämnden ska se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina 
personliga behov (LSS§§19,20,21) och personkretsen ska garanteras goda levnadsvillkor (LSS §7).  
 
Korttidstillsyn/vistelse frukost 12–17 år 15  17 
Korttidstillsyn/vistelse lunch/middag 12–17 år 33 37 
Korttidstillsyn/vistelse kvällsmål/mellanmål 12–17 år 16 18 
Korttidsvistelse heldygnskost 64 71 
Avgift för föräldrar vars barn (under 18 år) bor på 
bostad med särskild service för barn och unga 

Beräknas enligt regler 
om underhållsstöd för 
var och en av 
föräldrarna 

Beräknas enligt regler 
om underhållsstöd för 
var och en av 
föräldrarna 
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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: Mariana Vikström  
Titel: Tf Ekonomichef 
E-post: mariana.vikstrom@tomelilla.se 
 

Diarienummer: KS 2023/28 
 
Datum 8 februari 2023 

 

Tjänsteskrivelse  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta internbudget 2023 för kommunstyrelsen, 
handlingsid: Ks 2023.xxxx.  

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2022 om vilken ekonomisk 
tilldelning som ska gälla för kommunens nämnder och styrelse i sin helhet för 
verksamhetsåret 2023. Ytterligare beslut tillkom i kommunstyrelsen den 25 januari 
med påverkan på kommunstyrelsens budget enligt nedanstående:  

Kommunstyrelsen beslutade den 25 januari  

• att överföra medel om 4132 tkr för helåret från det centrala 
finansieringskontot till Kommunstyrelsen utifrån tidigare fattade beslut om 
volymen för kommunledningskontorets internbudget. 

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

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

• att omfördela medel för höjningen av personalomkostnadspålägget (PO) till 
42,75%, från en nivå om 40,40%. För kommunstyrelsen innebär det en 
ramökning motsvarande 772 tkr. 
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Driftsramarna för 2023 utgår från budget 2022 med tillägg för uppräkningar (3,5%, 
drygt 2,6 mnkr), besparingar på knappt 5,2 mnkr samt justeringar (6,8 mnkr) utifrån 
kommunstyrelsens beslut.  

Investeringsnivån inför 2023 uppgår till 2 050 tkr. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kommunstyrelsens budget innebär en besparing motsvarande 5168 tkr vilket innebär 
konsekvenser för verksamheten. En möjlig konsekvens är en inbromsning av 
utvecklingstakten avseende främst digitaliseringen av kommunens verksamheter. 

Barnperspektivet 
Beslutet har inga direkta konsekvenser för barnperspektivet  

Miljöperspektivet 
Beslutet kan ha konsekvenser för möjligheten att genomföra insatser utifrån med 
påverkan på miljöperspektivet 

Uppföljning 
Uppföljning sker vid kommunens sedvanliga uppföljningstillfällen som är vid 
respektive tertial.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse tf. ekonomichef Mariana Vikström, 8 februari 2023. 

Förslag till internbudget 

 

Kommunledningskontoret  

 

Mariana Vikström 

Tf Ekonomichef 

 

Beslutet skickas till:  

Tf. ekonomichef Mariana Vikström 

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson 
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Förslag till internbudget för 
kommunstyrelsen år 2023 
 

Inledning 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2022 om vilken ekonomisk 
tilldelning som ska gälla för kommunens nämnder och styrelse i sin helhet för 
verksamhetsåret 2023.  

Kommunstyrelsen beslutade den 25 januari  

• att överföra medel om 4132 tkr för helåret från det centrala 
finansieringskontot till Kommunstyrelsen utifrån tidigare fattade beslut om 
volymen för kommunledningskontorets internbudget. 

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

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

• att omfördela medel för höjningen av personalomkostnadspålägget (PO) till 
42,75%, från en nivå om 40,40%, för kommunstyrelsen innebär det en 
ramökning motsvarande 772 tkr. 

 

Styrelsens uppdrag 
Kommunstyrelsens uppdrag är att utifrån ett helhetsansvar leda och samordna 
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomi. 

Ekonomi 
Driftsramarna för 2023 utgår från budget 2022 med tillägg för uppräkningar (3,5%, 
drygt 2,6 mnkr), besparingar på knappt 5,2 mnkr samt justeringar (6,8 mnkr) utifrån 
kommunstyrelsens beslut.  

Investeringsnivån inför 2023 uppgår till 2 050 tkr. 
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Driftbudget (tkr) 
 

  Budget 2022 Uppräkning Justering PO juster. Budget 2023 inkl. 
besparingar 

Kommundirektör 21 000 734 3 000 62 22 771 
Politisk verksamhet 2 650 92     2 742 
Kommunikationsavdelning 3 850 135 519 60 4 314 
HR Avdelning 5 409 189 613 77 6 251 
Rekrytering & Beman 4 791 168   54 4 599 
Tillväxt & Utveckling 4 787 168   92 4 342 
Näringsliv & exploatering 1 065 37 2 335 60 3 497 
Tomelilla direkt 5 283 185   83 5 201 
Kansliavdelning 5 600 196   88 5 659 
Ekonomiavdelning 9 304 326 -466 98 9 032 
Digitaliseringsavd 10 400 364   98 9 931 
Totalt kommunstyrelsen 74 139 2 594 6 001 772 78 339 

 

 

Investeringsbudget (tkr) 
 

 
Projekt Belopp 
IT investeringar 1 050 

Inventarier 150 

Medborgarbudget 850 

SUMMA 2 050 000  
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
27 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Sbn § 9 Dnr SBN 2022/179 

Reglemente med lokala 
ordningsföreskrifter för torghandeln i 
Tomelilla kommun 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till 
kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar anta reglemente med lokala ordningsföreskrifter för 
torghandeln i Tomelilla kommun med handlingsid: Sbn 2023.41 med justeringen att: 
§ 6 Förbud mot försäljning och § 7 Försäljning av livsmedel tas bort. 

Ärendebeskrivning 
Nuvarande reglemente med lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Tomelilla 
kommun antogs 2011 och uppdaterades 2018. Det är lämpligt att se över gällande 
reglementen varje mandatperiod och därutöver har kommunfullmäktige i sitt 
budgetbeslut, kf § 118/2022, beslutat att kommunens lokala föreskrifter ska ses över 
och vid behov omarbetas med klarspråk. 

I arbetet har Tomelilla kommuns föreskrifter för torghandeln jämförts med fyra 
andra kommuners föreskrifter och då har vissa brister upptäckts. Med anledning av 
detta har ett antal paragrafer uppdaterats eller lagts till, det gäller förbud mot 
försäljning av vissa varor, el och avlopp, renhållning på torghandlarens bekostnad 
samt att betald avgift för torgplats inte återbetalas.  

Utöver dessa förändringar föreslås en utökning av möjliga tider för torghandel. I 
nuvarande reglemente finns en begränsning till kl. 16.00 medan många andra 
kommuner har till kl. 18.00 vilket Tomelilla föreslås följa. Därutöver läggs en särskild 
möjlighet till för street food-vagnar att ha öppet till kl. 20.00.  

Därtill har ett antal ändringar gjorts för att förenkla språket. Det ska dock tilläggas att 
Tomelilla kommuns föreskrifter för torghandel är i princip identiska formulerade 
som många andra kommuners. De utgår från ett förslag som SKR, eller snarare SKL 
eller möjligtvis Kommunförbundet, har tagit fram och det är inte lämpligt att i allt för 
stor utsträckning avvika från detta. I lokala föreskrifter, som är vår lokala lagstiftning, 
måste varje ord vägas eftersom en ändring av ord och begrepp kan ge förskriften en 
annan innebörd. 

Det som förvaltningen önskar lägga till är rödmarkerat i bilagan. 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
27 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 9 forts. 

Ekonomiska konsekvenser 
De nya föreskrifterna betyder i realiteten inget ekonomiskt, möjligtvis att möjligheten 
att åtgärda bristande renhållning på torghandlarens bekostnad skulle kunna ha vissa 
positiva ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Barnperspektivet 
Torghandel kan vara positivt även för barn. 

Miljöperspektivet 
Renhållningen efter torghandeln är viktig för den lokala miljön. 

Uppföljning 
Reglementet följes upp vid behov. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta reglemente med lokala ordningsföreskrifter för 
torghandeln i Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2023.xxx. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kanslichef Johan Linander, handlingsid: Sbn 2023.64. 

Reglemente med lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Tomelilla kommun, 
handlingsid: Sbn 2023.41. 

Tidigare behandling 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade den 17 januari 2023 
(Sbnau § 5/2023) föreslå samhällsbyggnadsnämnden att föreslå kommunfullmäktige 
att anta reglemente med lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Tomelilla 
kommun med handlingsid: Sbn 2023.41 med justeringen att § 6 Förbud mot försäljning 
och § 7 Försäljning av livsmedel tas bort. 

_________ 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
27 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 9 forts. 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Kommunikationschef Katrin Högborn 

KFS/Johanna Kandell 
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TOMELILLA KOMMUN 
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 

Nr A 23:X 
  

 
 

Kf § /2023 Dnr Ks 2022/xxx 
         
 

Reglemente med lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i 
Tomelilla kommun 

 
Antagen av kommunfullmäktige dag månad 2023, Kf § xx/2023 
Gäller från 2023-xx-xx. 
 
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige 
 
Dokumentansvarig tjänsteman: Samhällsbyggnadschef 
 
Uppföljning: Vid behov. 
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2 
 

Tomelilla kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617). 
 
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 
1 § Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning 
och säkerhet på allmän plats i 3 kap. ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala 
ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för salutorg i kommunen. Syftet med 
föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen. 
 
Fasta och tillfälliga saluplatser 
2 § På den allmänna försäljningsplatsen Inom kommunen finns både fasta och tillfälliga 
saluplatser vilka bestäms av samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Fördelning av saluplatser 
3 § Vid fördelning av saluplatserna gäller följande: 
 
Fasta saluplatser fördelas i den ordning som ansökningar kommer in till kommunen. 
 
Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till 
tillgången på platser. När flera platser tilldelas en person, ska platserna vara belägna intill 
varandra. 
 
Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till 
försäljningsplatsen. 
 
Varor av likartat slag ska, om det är möjligt, föras samman i en eller flera gemensamma 
grupper eller rader. 
 
Innehavarens rätt att använda en fast saluplats får inte överlåtas på någon annan. 
 
Om en innehavare av en fast saluplats vid försäljningstidens början inte har intagit 
platsen, kan platsen tilldelas någon annan försäljare som tillfällig saluplats. 
 
Tider för försäljning 
4 § Torghandel får ske på följande tider: 
 
Alla dagar mellan klockan 08.00 och 16.00 18.00. Uppställning av street food-vagn får ske 
alla dagar mellan klockan 08.00 och 20.00. 
 
Försäljarna får tidigast en halv timme före fastställd försäljnings tid börja lägga upp varor 
eller redskap på försäljningsplatsen. 
 
Varor och redskap ska vara bortförda senast en halvtimme efter försäljningstidens slut. 
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På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger 
(t ex Tomelilla marknad), får Tomelilla kommun besluta att försäljning ska ske vid andra 
tider än vad som stadgas ovan eller helt ställas in. 
 
Innehavarens upplysningsskyldighet 
5 § Försäljare på en saluplats är enligt 2 § lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning 
skyldig att genom en väl synlig skylt eller på annat lämpligt sätt lämna upplysning om 
innehavarens namn, postadress, telefonnummer och organisationsnummer (eller bevis på 
innehav av F-skattsedel). 
 
Förbud mot försäljning 
6 § Skjutvapen, knivar, sprängmedel, pyrotekniska eller varor som är brandfarliga och 
explosiva enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, samt andra varor 
som inte får säljas med hinder av lag får inte säljas på de allmänna saluplatserna. 
 
Försäljning av livsmedel 
7 § Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga 
delar bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen 
(2006:813) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa. 
 
Placering av varor, redskap och fordon 
8 § Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för gångtrafik utmed 
eller mellan saluplatserna. 
 
Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen. 
 
För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs tillstånd av Tomelilla 
kommun. 
 
Renhållning, el m.m. 
9 § Tillgång till el finns på vissa platser och tillgång erhålles efter tillstånd från 
kommunen. 
 
Ett kabelskydd ska läggas över på de ställen där elkabel går över torgyta. Kabelskyddet 
ska vara randigt i två kontrasterade färger så att det blir tydligt även för de med nedsatt 
syn. Det är inte tillåtet att använda en extern generator. 
 
Avloppsvatten, vatten från matlagning och fett från matlagning ska samlas 
upp och får inte släppas ut på marken eller till dagvattennätet. 
 
En innehavare av en saluplats är skyldig att inom 30 minuter efter försäljningstidens slut 
samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen samt att föra bort detsamma. 
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Kommunens papperskorgar får inte användas till att slänga emballage och liknande från 
saluplatsen. 
 
Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg. I det fall renhållningen inte sker 
på godtagbart sätt har kommunen rätt att åtgärda det på innehavarens bekostnad. 
 
Avgift 
10 § För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt 
de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. Betald avgift för torgplats 
återbetalas inte. 
 
Överträdelse av föreskrift 
11 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot dessa föreskrifter någon av 3 §, 
4 § femte stycket, 5 §, 6§, 8§, 9 och 10 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § 
andra stycket ordningslagen. 
 
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 
___________ 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Mariana Vikström  
Titel: T.f. Ekonomichef 
E-post: mariana.vikstrom@tomelilla.se    
 

Diarienummer: KS 2022/108 
 
Datum 31 januari 2023 

 

Tjänsteskrivelse svar på ansökan om 
utökad budgetram för Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund (SÖRF) 

Förvaltningens förslag till beslut 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå Sydöstra Skånes 

Räddningstjänstförbund begäran om utökad budget för åren 2024 till 2027. 
 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund får inkomma med ansökning om utökade 
budgetmedel i ordinarie budgetprocess respektive år. 

Ärendebeskrivning 
Direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har inkommit med en 
skrivelse med handlingsid KS 2022.2051, där direktionen föreslår 
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för SÖRF att godkänna en 
begäran om utökad budget för ökade kapitalkostnader för de nya höjdfordonen 
och släckbilarna. Detta med start budgetåret 2024 med anledning av att 
investeringen ska börja aktiveras år 2024.  
Äskandet avser åren 2024 till 2027 och uppgår totalt till 2 750 tkr för 
medlemskommunerna, varav Tomelillas del är 448 tkr enligt SÖRF:s prognos i 
skrivelsen. Beloppen motsvarar helårseffekter av investeringarna. 
Förslag till beslut innebär att äskandet om utökad budgetram för SÖRF bör 
hanteras i respektive års budgetprocess och ställas i jämförelse med all annan 
kommunal verksamhet. Dessutom bör kostnadsbilden för investeringarna vara 
mer säkra och leveranstidpunkten bestämd om ärendet hanteras årsvis. 
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2 (2) 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet har en ekonomisk konsekvens på kommunens totala utrymme för drift.  

Barnperspektivet 
Ärendet har en påverkan på barnperspektivet där prioriteringar kring olika behov, 
däribland barn och ungas behov, ges möjlighet att ställas i relation till varandra i det 
fall beslut fattas att hantera begäran i kommunens samlade budgetprocess.  

Miljöperspektivet 
Ärendet har en påverkan på miljöperspektivet där prioriteringar kring olika behov, 
däribland miljöinsatser, ges möjlighet att ställas i relation till varandra i det fall beslut 
fattas att hantera begäran i kommunens samlade budgetprocess.  

Uppföljning 
Uppföljning sker vid sedvanliga ekonomiska uppföljningspunkter.  

Beslutsunderlag 
Ansökan om utökad budgetram från Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, 
handlingsid: Ks 2022.2051. 
Tjänsteskrivelse, t.f. ekonomichef 2023-01-31. 
 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Mariana Vikström 

T.f. Ekonomichef 

 

Beslutet skickas till:  

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 
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 Tjänsteskrivelse 

 

  
 Datum Diarienummer 

 2022-07-11 2022/14 
Handläggare: 

Martin Andersson Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 
Telefonnummer:  

010-110 25 30  
E-postadress:  
martin.andersson@sorf.se 
 
 
 

Ansökan om utökad budgetram 
Direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund föreslår kommunfullmäktige i respektive 
medlemskommun för SÖRF att godkänna begäran om utökad budget för ökade kapitalkostnader för de 
nya höjdfordonen och släckbilarna, med start av investering 2024. 

Beslutsunderlag 
Tidplan fordonsinvesteringar, 
Tjänsteskrivelse av räddningschef Martin Andersson den 11 juli 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds investeringsbehov är totalt två höjdfordon och fem släckbilar. 
Tidplan för första fordonsleverans och utökad budgetram är 2024. Planen sträcker sig till 2027. 
Avskrivningstiden är 20 år för höjdfordon och 15 år för släckbilar.  
 
De nya fordonen kommer att medföra ökade kapitalkostnader med 1 mkr för 2024 som avser två 
höjdfordon (upphandling gjord och slutförd), 700 tkr för 2025 som avser två släckfordon, 700 tkr för 
2026 som avser två släckfordon och 350 tkr för 2027 som avser ett släckfordon. Beloppen är beräknade 
med nuvarande marknadsförutsättningar och kan avvika vid aktuell fordonsleverans. Förbundet avser att 
finansiering kommer att ske med utökad budgetram för respektive år.  
 
Preliminär fördelning kommunvis enligt utökad budgetram 2024–2027. 
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Martin Andersson 
Räddningschef 
 
 
Beslut skickas till: 
Medlemskommunernas respektive kommunfullmäktige 
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Sydöstra Skånes Samordningsförbund önskar göra en översyn av förbundsordningen. 
Sydöstra Skånes samordningsförbund beslutade den 19 december, 2022 angående två 
förändringar i förbundsordningen. Detta efter tillstyrkan från samtliga parter inom 
samordningsförbundet. 
 
Ändringar som genomfördes i förbundsordningen 2022-12-19: 
Ändring i § 5 
2016 ändrades 4 stycket av § 5 i förbundsordningen till:  
 
”Ledamöterna och ersättare från mandatperioden 2019–2022 får förlängt förordnande till och med 
den 31 mars 2023. Härefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med  
den 1 april året efter det då val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum”. 
 
Ändring i § 10  
”Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden finnas tillgängligt på förbundets 
hemsida”. 
 

Förbundsordningen sätter ramarna för hur medlemmarna ska samarbeta inom ett 
samordningsförbund. 
Förbundsordningen beskriver hur medlemmarna ska samarbeta inom ramen för förbundet. 
Ett samordningsförbund ska ha en förbundsordning som är fastställt och beslutat av 
förbundets medlemmar. Även förändringar av förbundsordningen ska beslutas av 
medlemmarna. Dessa ändringar kan inte göras av styrelsen. 
Beslut om förbundsordningen tas i: 
- fullmäktige i kommun och region, 
- ledningen för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen eller den som  
ledningen har delegerat till enligt respektive myndighets arbetsordning. 
 
Utifrån att det från Nationella Rådet utformats en ny mall för utformande av förbundsordning 
samt att det från Försäkringskassan inkommit synpunkter, önskar nu Sydöstra Skånes 
samordningsförbund genomföra en översyn av hela förbundsordningen. 
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Samordningsförbundet önskar era synpunkter samt synpunkter på Försäkringskassans förslag 
på förbundsordningen senast den senast den 23 mars 2023. 
 
Svar skickas per mejl till Annika Rasmusson, Förbundschef, 
annika.rasmusson@arbetsformedlingen.se 
 
Med vänlig hälsning 
Annika Rasmusson 

Sydöstra Skånes Samordningsförbund 

Arbetsförmedlingen Lokal arbetsmarknad Malmö 

Box 17088, 200 10 Malmö | Besök: Föreningsgatan 35 

Telefon: 0104879720 | Växel: 0771-60 00 00 

arbetsformedlingen.se 

 

 

Bilagor: Förbundsordning reviderad 2022-12-19 
               Förslag på ändringar i förbundsordningen från Försäkringskassan 
 

 

 

Förbundsordning 

Finsamsos 2022.doc
 

Nytt förslag FK 

förbundsordning Finsamsos 2023.docx
 

28

mailto:annika.rasmusson@arbetsformedlingen.se
https://arbetsformedlingen.se/


 
 

 
 

 
Förbundsordning för Sydöstra Skånes samordningsförbund 
(Reviderad 2016-01-28, och 2022-XX-XX och 2023-XX-XX) 
 
Sydöstra Skånes samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 
 
1 § Förbundets namn 
Förbundets namn är Sydöstra Skånes samordningsförbund. 
 
2 § Förbundets säte 
Förbundets säte är Tomelilla. 
Förbundet har sitt säte i Tomelilla kommun. 
 
3 § Förbundets medlemmar 
Förbundets medlemmar är Region Skåne, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt 
kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. 
 
Medlemmarna utgör fyra parter tillsammans, vilka är Region Skåne, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen samt kommunerna gemensamt. 
 
Förbundet har sju medlemmar som tillsammans utgör fyra parter: Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Skåne och kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad.  
 
 
4 § Förbundets ändamål 
Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för kommunerna Simrishamn, 
Sjöbo, Tomelilla och Ystad svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 
mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och ovanstående kommuner i 
syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska 
användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde skall uppnå eller 
förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 
 
Samordningsförbundets ändamål är att inom kommunernas geografiska område bedriva 
finansiell samordning enligt FinsamL mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region 
Skåne och kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad.  
 
5 § Förbundets organisation 
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Förbundsstyrelsen kan utse en tjänsteman 
som ska leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar. 
 
6 § Styrelsen 
Samordningsförbundet leds av en styrelse. 
 
Varje medlem utser en ledamot och en ersättare för denne. Detta betyder att styrelsen ska 
bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare.  

Kommentar [GÅ(1]:  Föreslår att detta läggs in i nya §20 
Ändringar i förbundsordningen. Dessutom så reviderades den väl 
även i december 2022, därför har jag lagt till ytterligare ett datum 
2023-XX-XX 

Kommentar [GÅ(2]:  Förslag till formulering  - från nya mallen. 

Kommentar [GÅ(3]:  Förslag till ny formulering - från den 
mallen. 

Kommentar [GÅ(4]:  Förslag till ny formulering – från nya 
mallen 

Kommentar [GÅ(5]:  I den nya mallen tillkommer § 5 
Förbundets organisation och § Personal tas bort.  

29



 
 

 
 

 
Styrelsen ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare.  
Arbetsförmedlingen utser en ledamot och en ersättare.  
Försäkringskassan utser en ledamot och en ersättare.  
Region Skåne utser en ledamot och en ersättare. 
Simrishamns kommun utser en ledamot och en ersättare.  
Sjöbo kommun utser en ledamot och en ersättare. 
Tomelilla kommun utser en ledamot och en ersättare. 
Ystad kommun utser en ledamot och en ersättare. 
 
Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en eller två vice ordförande för den 
tid som styrelsen bestämmer. 
 
Mandattiden är fyra år och räknas från och med den 1 april året efter det att val av 
fullmäktige har ägt rum i hela landet. 
 
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år från och med den 1 januari året efter då val av 
fullmäktige i region och kommun har ägt rum. Ledamöterna och ersättare från 
mandatperioden 2019–2022 får förlängt förordnande till och med 31 mars 2023. Härefter 
väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det då val 
av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum.  
 
Vid ledamots förhinder inträder ersättare. Ersättarna har närvaro- och yttranderätt. 
 
  
6 § Uppgifter och beslutanderätt 
7 § Samordningsförbundets uppgifter och beslutanderätt 
 
Styrelsen är beslutför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande/tjänstgörande. Vid 
lika röstetal har ordförande utslagsröst. Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas.  
 
För beslut om budget krävs enkel majoritet. 
 
Förbundet har till uppgift att: 

1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, 
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna, 
3. finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar i syfte att 
uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de 
samverkande parternas samlade ansvarsområde, 

4. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska 
användas, 

5. svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatser samt 
6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 

 
De insatser som finansieras av förbundet ska registreras och följas upp via uppföljning 
Finsam.   
 

Kommentar [GÅ(6]:  Förslag till ny formulering – nya mallen.  

Kommentar [GÅ(7]:  Ny rubrik i mallen 

Kommentar [GÅ(8]:  Räcker väl med närvarande.  

Kommentar [GÅ(9]:  Föreslår att detta flyttas till 9 § Samråd.  

Kommentar [GÅ(10]:  Föreslår att detta tas bort. Det är bara när 
det krävs kvalificerad majoritet som det behöver specificeras för 
vilka frågor.  

Kommentar [GÅ(11]:  Förslag till annan formulering – nya 
mallen.  

Kommentar [GÅ(12]:  Förslag - Numrering istället för 
strecksatser 

Kommentar [GÅ(13]:  Tillägg som behöver vara med – nya 
mallen. 
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Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda 
eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser 
tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda. 
 
Det ingår inte i Samordningsförbundets uppdrag att besluta i frågor om förmåner eller 
rättigheter för enskilda. Förbundet får därför inte heller vidta åtgärder i övrigt som 
innefattar myndighetsutövning. 
 
7 § 
Personal 
Styrelsen kan utse en tjänsteman, som har till uppgift att leda arbetet inom förbundet enligt 
styrelsens anvisningar.  
 
8 § Initiativrätt 
Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen. 
En medlem har rätt att väcka ärenden i förbundsstyrelsen. 
 
 
9 § Samråd 
Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planeringen av 
förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. 
Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som 
behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.  
 
Samordningsförbundet ska samråda med förbundsmedlemmarna innan beslut om budget 
fattas. 
 
 
10 § Kungörelser 
Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska läggas in på 
kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads anslagstavlor samt finnas tillgängligt 
på förbundets hemsida. 
 
Förbundets kungörelser och andra tillkännagivanden ska anslås på kommunerna Sjöbo, 
Simrishamn, Tomelilla och Ystad anslagstavlor och på Region Skånes anslagstavla. 
 
11 § Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader 
11 § Medlemmarnas tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader/parternas bidrag 
av medel  
 
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande 
till de andelar som medlemmarna ska bidra med enligt 5 § lagen (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser. Fördelningen av kostnaderna mellan medlemmarna 
är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, Region Skåne med en fjärdedel samt 
de kommuner som är medlemmar i förbundet med en fjärdedel tillsammans.  
 

Kommentar [GÅ(14]:  Förslag till ny formulering – nya mallen 

Kommentar [GÅ(15]:  Informationen i denna paragraf är flyttad 
till §5 Förbundets organisation.  

Kommentar [GÅ(16]:  Förslag till ny formulering – nya mallen 

Kommentar [GÅ(17]:  Tillagt 

Kommentar [GÅ(18]:  Flyttat hit.  

Kommentar [GÅ(19]:  Här tror jag vi behöver backa igen: I 
FinsamL §19 står att:  
Justering av styrelsens protokoll ska tillkännages på 
anslagstavlan hos varje kommun och region som är medlem i 
samordningsförbundet.  
Jag ser inte att detta kan ersättas av att det anslås på förbundets 
hemsida. Notera att det är tillkännagivandet om att protokollet är 
justerat som ska anslås, inte protokollet i sig. Detta är viktigt 
eftersom själva protokollet kan innehålla personuppgifter som inte 
får publiceras på grund av sekretess eller att publiceringen skulle 
strida mot EU:s dataskyddsförordning. 
 
Formuleringen i mallen lyder:  
Förbundets kungörelser och andra tillkännagivanden ska anslås på 
kommunen NN:s (kommunerna NN, NN och NN) och på regionens 
anslagstavla. 

Kommentar [GÅ(20]:  Ändrad rubrik – nya mallen 
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Varje medlem har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande 
till vad medlemmen ska tillskjuta som medlemsbidrag för att täcka förbundets kostnader. 
Detta gäller även under uppsägningstid om en medlem begär utträde enligt § 15 i denna 
förbundsordning. Medlemmarnas ekonomiska bidrag till verksamheten ska fördelas på 
följande sätt:  
* Försäkringskassan ska bidra med hälften av medlen 
* Region Skåne med en fjärdedel  
* Kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Ystad tillsammans, med en fjärdedel. 
 
Kommunernas fjärdedel fördelas procentuellt dem emellan enligt invånarantal den 1 
november året före det år som fördelningen avser. 
 
 
 
12 § Styrning och insyn 
12 § Styrning och insyn och skuldsättning 
 
Styrelsen ska upprätta tertialrapporter med helårsprognos för verksamheten och ekonomi 
som tillställs medlemmarna. Styrelsen ska också årligen till medlemmarna i samband med 
bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna. 
Samordningsförbundet får inte ingå borgen. Förbundet får inte heller sätta sig i skuld utöver 
när det gäller sedvanliga krediter för verksamheten. 
 
Förbundsstyrelsen ska varje år, tre månader efter räkenskapsårets utgång, upprätta 
årsredovisning för verksamheten och ekonomin, som skickas till medlemmarna. Förbundet 
får inte ingå borgen. Förbundet får inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga 
krediter för verksamheten. Om samordningsförbundet saknar tillgångar för att betala en 
skuld ska en medlem skjuta till så stor del av bristen som svarar mot den andel som 
medlemmen ska bidra med (5 § FinsamL). 
 
 
 
13 § 
Budget 
Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för 
de kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad 
budget.  
 
Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten. 
 
Årsbudgeten fastställs av förbundsstyrelsen senast den 30 november året före budgetår 
(kalenderår). Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om 
budgeten. 
 
Förbundsstyrelsen ska fastställa samordningsförbundets budget för det kommande året 
senast den 30 november. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med 
förbundsmedlemmarna om budgetförslaget. Budgeten ska innehålla en plan för 

Kommentar [GÅ(21]:  Justerad text utifrån nya mallen 

Kommentar [GÅ(22]:  Tillägg i rubriken – nya mallen 

Kommentar [GÅ(23]:  Justerad text utifrån nya mallen. 
 
Behöver texten om tertialrapporter med helårsprognos också finnas 
med? 

Kommentar [GÅ(24]:  Försäkringskassan vill under denna 
rubrik ha med följande:  
 
Förbundet ska verka för att ha en ekonomi som följer 
rekommendationerna från Nationella Rådet. 
 
Förslag till ny formulering utifrån nya mallen:  
 
Förbundsstyrelsen ska fastställa samordningsförbundets budget för 
det kommande året senast den 30 november. Förbundsstyrelsen ska 
dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om 
budgetförslaget. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten 
under budgetåret. I planen ska anges mål och riktlinjer som är av 
betydelse för en god ekonomisk hushållning. Budgeten ska också 
innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år, varvid 
budgetåret ska vara periodens första år. 
 
Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. 
 
I den gamla förbundsordningen står att terialrapporter med 
helårsprognos ska upprättas. Om det ska vara med får det läggas till 
här.  
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verksamheten under budgetåret. I planen ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse 
för en god ekonomisk hushållning. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en 
period av tre år, varvid budgetåret ska vara periodens första år. 
 
Förbundet ska verka för att ha en ekonomi som följer rekommendationerna från Nationella 
Rådet. 
 
 
Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. 
 
 
14 § Revisorer och revision 
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en 
revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Kommunerna Simrishamn, Sjöbo, 
Tomelilla och Ystad samt Region Skåne utser en för dem gemensam revisor. Den 
gemensamma revisorn utses av Tomelilla kommun. Revisorer utses i övrigt i enlighet med 
bestämmelserna i 25 § i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser.  
 
Revisorer väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det då val av 
fullmäktige i region och kommun har ägt rum. Mandattiden för Försäkringskassans revisor 
hanteras i särskild ordning. 
 
Mandattiden för de förtroendevalda revisorerna är fyra år räknat från och med den 1 januari 
året efter det att val av fullmäktige i kommun och region har ägt rum. Mandattid för statens 
revisorer hanteras i särskild ordning. 
 
Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser FinsamL. 
 
15 § Utträde 
En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är 
därvid tre år. Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas 
ekonomiska mellanhavanden regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter 
utträde på den kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösning endast ske om 
det beslutas enligt 16 §. 
 
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 
medlemmen ska bestämmas i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. 
Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och 
skulder som gäller det år då medlemmen utträder ur förbundet, om inte annan avtalas 
mellan medlemmarna. Vid en förbundsmedlems utträde ska förbundet träda i likvidation 
enligt förbundsordningens § 16 och medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras 
enligt förbundsordningens § 11. Om det efter utträde finns minst en kommun och minst en 
region kvar, och de statliga medlemmarna kvarstår, får de kvarvarande medlemmarna 

Kommentar [GÅ(25]:  Justerad text utifrån nya mallen 

Kommentar [GÅ(26]:  Det här tillägget vill Fk ha med.  

Kommentar [GÅ(27]:  I mallen ”Revisorer”  

Kommentar [GÅ(28]:  stryk 

Kommentar [GÅ(29]:   
Ny formulering utifrån nya mallen. 
 
Ingen diskussion om att även ändra tiden för revisorerna? För att en 
revisor ska ha möjlighet att utföra revision för ett kalenderår måste 
det finnas en viss tid efter avslutat kalenderår för att slutföra 
revision. (Inget tvingande utan en rekommendation när ni ändå 
ändrar tiden för ledamöterna.) 
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besluta om att fortsätta förbundets verksamhet. Ett sådant beslut måste fattas innan 
uppsägningstiden för den utträdande medlemmen har löpt ut. 
 
 
 
16 § Likvidation och upplösning 
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens därom eller om en eller flera 
medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan 
huvudmännen. 
 
När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter ska 
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. 
 
Styrelsen svarar för likvidationen. 
 
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. 
Detta sker genom framläggandet av en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet 
med redovisning av betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av därefter 
resterande tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 
 
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är 
förbundet upplöst. 
 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i 15 
§ är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. Detsamma ska ske om inte 
förbundet uppfyller det grundläggande kravet om antal medlemmar efter att en medlem 
utträtt ur förbundet (3 § andra meningen FinsamL).  
 
Likvidationen verkställs av styrelsen i egenskap av likvidator. När förbundet trätt i likvidation 
ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Kvarvarande tillgångar ska därefter fördelas 
mellan medlemmarna enligt principerna i § 11 i denna förbundsordning.  
 
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. 
Det görs genom att styrelsen avger en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet 
som redovisar betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av behållna tillgångar 
därefter. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.  
 
Vad gäller förbundets arkiv ska den kommuns arkivmyndighet som ansvarar för tillsynen 
(enligt 20 § FinsamL 2003:1210) kontaktas för diskussion om var det upplösta förbundets 
arkiv ska förvaras. Till slutredovisningen ska fogas styrelsens beslut om vilken av förbundets 
medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.  
 
Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits 
samtliga medlemmar. 
 
 
17 § Tvister 

Kommentar [GÅ(30]:  Ny formulering utifrån nya mallen 

Kommentar [GÅ(31]:  Ny formulering från nya mallen 
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Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska, om inte parterna kan nå en frivillig 
uppgörelse, avgöras vid allmän svensk domstol i Sverige 
 
18 § Ersättning till ledamöter, ersättare, revisorer och revisorsersättare 
Ersättning för arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter 
och ersättare och revisorer, ska följa principerna i den kommun där förbundet har sitt säte. 
Kostnaden för arvoden och ersättningar belastar förbundet. 
För den statliga revisor som Försäkringskassan utsett utgår istället ersättning enligt gällande 
upphandlingsavtal. Ersättningar och arvoden betalas av samordningsförbundet. Om 
sakkunnigt biträde anlitas av revisorer betalas arvodet av förbundet. 
 
 
19 § Arkivtillsyn 
Ansvaret för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen 
(SFS 1990:782) åvilar kommunstyrelsen i Tomelilla kommun. 
 
Arkivmyndigheten i Tomelilla kommun ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet 
fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782). 
 
20 § Ändringar i förbundsordningen 
Ändringar i förbundsordningen ska fastställas genom likalydande beslut av förbundets 
samtliga medlemmar. 
 
Förbundsordningen är reviderad i januari 2016, december 2022 och XX 2023.  
 
 
21 § Förbundets bildande 
Förbundet bildades i januari 2009. Förbundsordningen är reviderad i januari 2016, xx 2022. 
 

Kommentar [GÅ(32]:  Tillagt från den nya mallen 

Kommentar [GÅ(33]:  Skriva ut Tomelilla kommun? 

Kommentar [GÅ(34]:  Tillägg och justering av text.  

Kommentar [GÅ(35]:  Formulering utifrån nya mallen 

Kommentar [GÅ(36]:  Här finns en ny paragraf i mallen:  
 
§20 Ändringar i förbundsordningen 
Ändringar i förbundsordningen ska fastställas genom likalydande 
beslut av förbundets samtliga medlemmar. 

Kommentar [GÅ(37]:  Ändra till § 21 

Kommentar [GÅ(38]:  Flytta till den nya §20.  
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Förbundsordning för Sydöstra Skånes samordningsförbund 
(Reviderad 2022-12-19) 
 
Sydöstra Skånes samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 
 
1 § 
Förbundets namn 
Förbundets namn är Sydöstra Skånes samordningsförbund. 
 
2 § 
Förbundets säte 
Förbundets säte är Tomelilla. 
 
3 § 
Förbundets medlemmar 
Förbundets medlemmar är Region Skåne, försäkringskassan, arbetsförmedlingen samt 
kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. 
 
Medlemmarna utgör fyra parter tillsammans, vilka är region Skåne, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen samt kommunerna gemensamt. 
 
4 § 
Förbundets ändamål 
Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för kommunerna Simrishamn, Sjöbo, 
Tomelilla och Ystad svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, region Skåne och ovanstående kommuner i syfte att 
underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas 
för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde skall uppnå eller förbättra 
sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 
 
5 § 
Styrelsen 
Samordningsförbundet leds av en styrelse. 
 
Varje medlem utser en ledamot och en ersättare för denne. Detta betyder att styrelsen ska 
bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare. Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och 
en eller två vice ordförande för den tid som styrelsen bestämmer. 
 
Ersättarna har närvaro- och yttranderätt. 
 
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år från och med den 1 april året efter då val av 
fullmäktige i region och kommun har ägt rum. Vid ledamots förhinder inträder ersättare.  
  
6 § 
Uppgifter och beslutanderätt 
 
Styrelsen är beslutför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande/tjänstgörande. Vid lika 
röstetal har ordförande utslagsröst. Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas.  
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För beslut om budget krävs enkel majoritet. 
 
Förbundet har till uppgift att: 

- besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, 
- stödja samverkan mellan samverkansparterna, 
- finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga 
att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade 
ansvarsområde, 

- besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska 
användas, 

- svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatser samt 
- upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 

 
Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller 
vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av 
tjänster avsedda för enskilda. 
 
7 § 
Personal 
Styrelsen kan utse en tjänsteman, som har till uppgift att leda arbetet inom förbundet enligt 
styrelsens anvisningar.  
 
8 § 
Initiativrätt 
Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen. 
 
9 § 
Samråd 
Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planeringen av 
förbundets verksamhet och om frågor av större organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att 
från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska 
kunna fullgöra sina uppgifter  
 
10 § 
Kungörelser 
Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska finnas tillgängligt på 
förbundets hemsida. 
 
11 § 
Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader 
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande 
till de andelar som medlemmarna ska bidra med enligt 5 § lagen (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser. Fördelningen av kostnaderna mellan medlemmarna är 
att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, Region Skåne med en fjärdedel samt de 
kommuner som är medlemmar i förbundet med en fjärdedel tillsammans. Kommunernas 
fjärdedel fördelas procentuellt dem emellan enligt invånarantal den 1 november året före det 
år som fördelningen avser. 
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12 § 
Styrning och insyn 
Styrelsen ska upprätta tertialrapporter med helårsprognos för verksamheten och ekonomi som 
tillställs medlemmarna. Styrelsen ska också årligen till medlemmarna i samband med 
bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna. 
Samordningsförbundet får inte ingå borgen. Förbundet får inte heller sätta sig i skuld utöver 
när det gäller sedvanliga krediter för verksamheten. 
 
13 § 
Budget 
Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de 
kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad budget. 
Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. 
 
Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten. 
 
Årsbudgeten fastställs av förbundsstyrelsen senast den 30 november året före budgetår 
(kalenderår). Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om 
budgeten. 
 
14 § 
Revisorer och revision 
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en 
revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Kommunerna Simrishamn, Sjöbo, 
Tomelilla och Ystad samt Region Skåne utser en för dem gemensam revisor. Den 
gemensamma revisorn utses av Tomelilla kommun. Revisorer utses i övrigt i enlighet med 
bestämmelserna i 25 § i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser.  
 
Revisorer väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det då val av 
fullmäktige i region och kommun har ägt rum. Mandattiden för Försäkringskassans revisor 
hanteras i särskild ordning. 
 
Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § i lagen (2003:1210) om finansiell samordning 
av rehabiliteringsinsatser. 
 
15 § 
Utträde 
En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är 
därvid tre år. Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas 
ekonomiska mellanhavanden regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter 
utträde på den kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösning endast ske om det 
beslutas enligt 16 §. 
 
 
 
 
 
16 § 
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Likvidation och upplösning 
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens därom eller om en eller flera 
medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan 
huvudmännen. 
 
När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter ska 
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. 
 
Styrelsen svarar för likvidationen. 
 
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. 
Detta sker genom framläggandet av en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet 
med redovisning av betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av därefter 
resterande tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 
 
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är 
förbundet upplöst. 
 
17 § 
Tvister 
Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid allmän svensk domstol. 
 
18 § 
Ersättning till ledamöter, ersättare, revisorer och revisorsersättare 
Ersättning för arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter och 
ersättare och revisorer, ska följa principerna i den kommun där förbundet har sitt säte. 
Kostnaden för arvoden och ersättningar belastar förbundet. 
 
19 § 
Arkivtillsyn 
Ansvaret för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen 
(SFS 1990:782) åvilar kommunstyrelsen i Tomelilla kommun. 
 
20 § 
Förbundets bildande 
Förbundet bildades i januari 2009. Förbundsordningen är reviderad i januari 2016. 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Britt-Marie Börjesson  
Titel: Kommundirektör 
E-post: britt-marie.borjesson@tomelilla.se 
Telefon:    
Mobil:    
 

Diarienummer: KS DiarieNr 
 
Datum 8 februari 2023 

 

Avsluta finansiering av Europa Direkt och 
EU-Kompetenslyft 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar avsluta finansieringen av Europa Direkt 
och EU-Kompetenslyft. 

Ärendebeskrivning 
Tomelilla kommun har under många år finansierat delar av sydöstra Skånes Europa 
Direkt-kontor i Sjöbo samt varit med och finansierat ett EU-Kompetenslyft. Totalt 
handlar det om 7 kr per invånare för Europa Direkt-kontoret och 3 kr per invånare 
för EU-Kompetenslyftet, totalt ca 135 tkr per år. 

2005 bytte Carrefour SydSverige namn till Europa Direkt Skåne och verksamheten 
drevs dels av Europeiska Kommissionens Representationskontor i Stockholm, dels 
av Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK).  

2012 ansökte Sjöbo kommun om att få inrätta ett Europa Direkt-kontor för Sydöstra 
Skåne (Sjöbo, Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner) med Sjöbo kommun 
som värdkommun. I beslutet från Sjöbos kommunstyrelse den 12 september 2012 
kan man läsa att finansiering sker genom bidrag från EU-kommissionen, eventuellt 
bidrag från Region Skåne och resterande del genom ökade medlemsavgifter till 
Sydöstra Skånes Samarbetskommitté. Kontoret etablerades hösten 2012. 

Finansieringen skedde alltså till en början genom SÖSK och i SÖSK:s årsredovisning 
2017 kan man utläsa att SÖSK bidragit med 565 tkr till Europa Direkt. Går man till 
SÖSK-årsredovisningen för 2020 så är dock summan 0 kr i kolumnen Europa 
Direkt. Kommunerna började då faktureras direkt i stället för genom SÖSK. Något 
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avtal mellan Sjöbo kommun och Tomelilla kommun om finansieringen har dock inte 
upprättats. 

Tomelilla kommun upplever inte att Europa Direkt-kontoret och EU-
Kompetenslyftet ger valuta för pengarna och därför föreslås kommunstyrelsens 
arbetsutskott besluta att Tomelilla kommun inte längre ska finansiera Europa Direkt 
och EU-Kompetenslyftet. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär en besparing på ca 135 tkr per år. 

Barnperspektivet 
Ärendet berör inte barn nämnvärt. 

Miljöperspektivet 
Ärendet berör inte miljön nämnvärt. 

Uppföljning 
Ärendet kan behöva följas upp inom SÖSK. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommundirektör Britt-Marie Börjesson, 8 februari 2023. 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Britt-Marie Börjesson 

Kommundirektör 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson 

Sjöbo kommun 

Sydöstra Skånes Samarbetskommitté 
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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 2023/26 
 
Datum 7 februari 2023 

 

Utnämnande av dataskyddsombud för 
kommunstyrelsen 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar utnämna Daniel Glaad till dataskyddsombud enligt artikel 
37 GDPR för kommunstyrelsens verksamhetsområde från och med den 9 mars 
2023.  

Tidigare beslut att utse Annika Linderoth till dataskyddsombud upphör gälla från och 
med den 9 mars 2023. 

Ärendebeskrivning 
EU:s dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018. GDPR gäller för 
alla myndigheter, företag och organisationer som behandlar personuppgifter. Då 
varje nämnd utgör en myndighet i kommunen är också varje nämnd 
personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker i nämndens 
verksamhet. Enligt artikel 37 ska myndigheter utnämna dataskyddsombud. 

Tomelilla kommun har delat dataskyddsombud med Simrishamns, Sjöbo och Ystads 
kommuner sedan GDPR började gälla. Kommunerna har dock inte fått ut vad vi har 
förväntat av den lösningen och därför sagt upp avtalet. I stället har kommunerna valt 
att upphandla dataskyddsombud och avtal har slutits med vinnande företag Insatt 
AB. 

Tomelilla kommun har som helhet ingått avtalet med Insatt, men det ankommer 
dock på varje nämnd i kommunerna att utnämna dataskyddsombudet. Daniel Glad 
från Insatt AB ska alltså utses av varje myndighet som dataskyddsombud. Samtidigt 
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ska myndigheten besluta att uppdraget som dataskyddsombud för Annika Linderoth 
ska upphöra. 

Ekonomiska konsekvenser 
Den upphandlade lösningen är billigare än tidigare avtalssamverkan med 
Simrishamns, Ystads och Sjöbo kommuner. Hur mycket billigare beror på hur många 
timmar vi behöver använda under ett år utöver det basuppdrag som ligger i det fasta 
priset.  

Barnperspektivet 
Ärendet berör inte barn nämnvärt. 

Miljöperspektivet 
Ärendet berör inte miljön nämnvärt. 

Uppföljning 
Varje år gör dataskyddsombudet en rapport. I övrigt följs avtalet mellan Tomelilla 
kommun och Insatt AB upp regelbundet, exempelvis med en avstämning var tredje 
månad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 7 februari 2023. 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Johan Linander 

Kanslichef 

 

Beslutet skickas till:  

Dataskyddsombud Daniel Glad 

Tidigare dataskyddsombud Annika Linderoth 

GDPR-ansvarig i Tomelilla kommun Thomas Lindberg  
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Madeleine Wahlund  
Titel: Verksamhetsutvecklare 
E-post: Madeleine.Wahlund@tomelilla.se 
Telefon: 041718112 
Mobil: Ansvarig 
 

Diarienummer: KS DiarieNr 
 
Datum 8 februari 2023 

 

Avsiktsförklaring Högkvalitativ busstrafik 
"SkåneExpressen 3" 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna Avsiktsförklaring Högkvalitativ 
busstrafik ”SkåneExpressen 3” samt att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att 
underteckna avsiktsförklaringen.  

Ärendebeskrivning 
Målsättningen med införandet av en högkvalitativ busstrafik, i stråket Kristianstad – 
Simrishamn, är att bidra till de övergripande målen om ökad marknadsandel och öka 
andelen nöjda resenärer samt skapa en kollektivtrafik som är attraktiv, resurseffektiv 
och bidrar till en bättre miljö. 

Denna avsiktsförklaring ska tydliggöra ansvarsfördelning för genomförande av 
åtgärder och parternas ekonomiska åtagande för införandet av högkvalitativ 
busstrafik i stråket. Den ska också säkerställa att parterna gemensamt utvecklar 
infrastrukturen, kundmötet samt trafikupplägg för att kunna öka kapaciteten och 
komforten och i förlängningen färdmedelsfördelningen i stråket. 

Ekonomiska konsekvenser 
Respektive part ansvarar för finansieringen av sina delar, se § 6:1 för kommunens 
ansvar. Åtgärder vid 2 hållplatser ingår i Tomelilla kommuns ansvar, se bilaga 1 för 
förväntad kostnadskalkyl.  
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Barnperspektivet 
Barn och unga i Tomelilla kommun är ofta beroende av en välfungerande 
kollektivtrafik för att ta sig till och från skola, fritidsaktiviteter och vänner. Införandet 
av superbusskonceptet syftar till att skapa en kollektivtrafik som är attraktiv för 
resenärer och därmed även för barn och unga. 

Miljöperspektivet 
Målsättningen med införandet av en högkvalitativ busstrafik är bland annat att öka 
marknadsandelen och att bidra till en bättre miljö. En mer attraktiv kollektivtrafik är 
av central betydelse för att minska utsläppen från transporter i Tomelilla kommun. 

Uppföljning 
Tidplaner för åtgärdernas genomförande görs i samarbete mellan kommunen och 
Skånetrafiken samt Trafikverket i det fall åtgärden sker på statlig väg. 

Beslutsunderlag 
Avsiktsförklaring – Högkvalitativ busstrafik ”Skåne Expressen 3”. 

 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Madeleine Wahlund 

Verksamhetsutvecklare 

 

Beslutet skickas till: madeleine.wahlund@tomelilla.se  

 

Ange mottagare för beslutsdokument här 
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Avsiktsförklaring – Högkvalitativ busstrafik 
”SkåneExpressen 3” 

 
§ 1 Parter 
Mellan Simrishamn och Tomelilla, nedan benämnt Kommunerna, och Region Skåne, org. nr 232100-
0255, träffas denna avsiktsförklaring för åtgärder inom Kommunerna vid införande av högkvalitativ 
busstrafik i stråket Kristianstad – Simrishamn, nedan benämnt stråket. I projektet företräds Region 
Skåne av Kollektivtrafiknämnden där inget annat anges.  
 
Kristianstad kommuns ansvar i stråket Kristianstad-Simrishamn behandlas i Avsiktsförklaring 
högkvalitativ busstrafik SkåneExpressen 1 och 3. 
  
§ 2 Bakgrund 
Parterna har enats om att genomföra åtgärder som leder till trafikering med högkvalitativ busstrafik 
genom ovan nämnda kommuner. Intentionen är en helhetslösning enligt Utformning stationer inom 
Regionalt superbusskoncept (Tyréns 2017-02-10) samt Guidelines för regional BRT framtagen av K2 
Centrum. Det innebär anpassning till dessa dokument i de delar som berör trafikering längs vägnät 
inom kommunernas geografiska område avseende framkomlighet, komfort och kundmöte. I Tyréns 
rapport beskrivs ett antal hållplatser utifrån hur de skulle kunna utformas och utrustas med exempelvis 
realtidsenheter och bil- och cykelparkering. Hållplatser som har funktionen som bytespunkt eller 
ortscentrum utformas enligt hållplatskategori B6 i Skånetrafikens Varumärkesmanual med tillhörande 
Hållplatshandbok (version 2022). Övriga hållplatser anpassas enligt hållplatskategori B3 och B4. 
 
Införandet av en högkvalitativ busstrafik i stråket innebär inte en annan produkt utan att en  
översyn görs utav fordon/turutbud samt infrastruktur i befintligt stråk, något som ska kunna vara så 
konkurrenskraftigt som möjligt mot biltrafiken. Detta sker genom ett paket av åtgärder som bidrar till 
ökad framkomlighet för kollektivtrafiken och ökad attraktivitet genom förbättrad trygghet, pålitlighet 
och komfort i syfte att locka fler och skapa nöjdare resenärer. 
 
§ 3 Avtalets syfte 
Denna avsiktsförklaring ska tydliggöra ansvarsfördelning för genomförande av åtgärder och parternas 
ekonomiska åtagande för införandet av högkvalitativ busstrafik i stråket genom berörda kommuner. 
Den ska också säkerställa att parterna gemensamt utvecklar infrastrukturen, kundmötet samt 
trafikupplägg för att kunna öka kapaciteten och komforten och i förlängningen färdmedelsfördelningen 
i stråket. 
 
§ 4 Mål 
Målsättningen med införandet av en högkvalitativ busstrafik, i stråket, är att bidra till de övergripande 
målen om ökad marknadsandel och öka andelen nöjda resenärer samt skapa en kollektivtrafik som är 
attraktiv, resurseffektiv och bidrar till en bättre miljö. Detta konkretiseras genom åtgärder som att öka 
energieffektiviteten i kollektivtrafiken, minska bullernivåer, minska utsläpp, öka komforten för 
resenärer samt förbättra framkomligheten för att förkorta restiden och säkerställa tidhållning för 
kollektivtrafiken.   
 
§ 5 Generellt om ansvar och finansiering 
Respektive part ansvarar för finansieringen av sina delar, se § 6:1-2.  
Parterna ansvarar för att tillsätta och bekosta de övergripande resurserna för ledning och 
genomförande. Respektive part står för sina personalkostnader. 
Ansvarsfördelning för åtgärder följer Skånetrafikens Hållplatshandbok daterad den 1 oktober 2022. 
 
§ 6:1 Kommunernas ansvar 
Nedan beskrivs vilka delar Kommunerna kommer att äga samt vilka delar Kommunerna ansvarar för 
avseende kostnader och genomförande, drift och underhåll, godkännande och tillstånd. 
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A. Kommunen ansvarar för att arbeta med och säkerställa åtgärder på det kommunala vägnätet 
för framkomlighet som leder till att förbättra komforten för kollektivtrafikens resenärer, ökad 
attraktivitet och förkorta restid och säkerställa tidhållning. Detta innebär att åtgärderna 
genomförs i samarbete mellan Kommunen och Skånetrafiken.  

 
B. Åtgärder som genomförs för att möjliggöra hållplatserna som planeras i stråket. Samtliga 

hållplatser ska följa Skånetrafikens Varumärkesmanual och övriga dokument som nämns i § 2 
så långt det är möjligt och kategoriseras enligt bilaga 1. Eventuella avvikelser ska motiveras 
och dokumenteras för åtgärdande när det är möjligt. 

 
Investering och genomförande 

• Entreprenadarbete inklusive strömförsörjning och nödvändig projektering där kommunen är 
väghållare. 

• All utrustning på hållplatsen, både längs kommunal och statlig väg, förutom 
informationsutrustningen. 

• Finansieringsansökningar via Stadsmiljöavtal alternativt Statlig medfinansiering upp till 
maximalt 50 % av den totala kostnaden (för väderskydd av modellen SkåneExpressen kan 
medfinansiering uppgå till 75 %). Statlig medfinansiering är möjlig där om- och nybyggnaden 
följer Varumärkesmanualen.  

 
Ägande 

• Kommunerna äger all utrustning på hållplatsen, både längs kommunal och statlig väg, förutom 
informationsutrustningen. 
 

Drift och underhåll 
• Kommunerna ansvarar för drift och underhåll av all hållplatsutrustning förutom 

informationsutrustning, väderskydd och papperskorg från Skånetrafikens upphandlade 
sortiment. 

 
§ 6:2 Region Skånes ansvar 
Nedan beskrivs vilka delar Region Skåne kommer att äga samt vilka delar Region Skåne ansvarar för, 
direkt eller genom entreprenör/trafikföretag, avseende kostnader och genomförande, drift och 
underhåll, godkännande och tillstånd. 
 
Investering och genomförande 

• Antal fordon som möter efterfrågan i högtrafik med införande i trafik december 2022. 
• Samtliga bussar följer Skånetrafikens krav för utformning av regionbussar, är fullt 

tillgänglighetsanpassade och ska vara utrustade med infotainment och utvalda delar ur 
Skånetrafikens konceptbuss. 

 
Trafikering 

• Ansvarar för och står för kostnader för att starta och driva högkvalitativ busstrafik i stråket. 
• Öppettider: m-to: 05-00 fr: 05-01, lö: 06-01, sö: 06-22. 
• Utbud: som sämst timmestrafik, I peak som sämst 30 minuterstrafik. 
• Hållplatser längs stråken ska även fortsättningsvis trafikeras vilket även beskrivs i Bilaga 1 

 
Godkännande och tillstånd 

• Ansvarar för nödvändiga tillstånd för att bedriva trafik inklusive eventuella dispenser.  
 
Drift och underhåll 

• Skånetrafiken ansvarar för drift och underhåll av informationsutrustning samt papperskorgar 
och väderskydd av Skånetrafikens upphandlade sortiment. 
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§ 7 Genomförande  
Störningarna för resenärerna ska minimeras under byggtiden. Skånetrafiken ska i god tid ha fått ta del 
av de störningar som kan uppkomma i samband med genomförandet. 
Tidplaner för åtgärdernas genomförande görs i samarbete mellan Kommunen och Skånetrafiken samt 
Trafikverket i det fall åtgärden sker på statlig väg.  
 
§ 8 Avtalets giltighet 
Avtalet är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna, efter godkännande av 
Kommunstyrelserna i Kommunerna och Kollektivtrafiknämnden i Region Skåne, och ska gälla 
tillsvidare.  
 
§ 9 Avbrytande eller större förändring av genomförandet 
Parterna har rätt att påkalla omförhandling för att förändra eller avbryta genomförandet av 
avsiktsförklaringen om budget eller tidplan äventyras. Sådan fråga ska beredas av en representant från 
vardera parten. Därefter behandlas frågan i respektive organisation.    
 
§ 10 Tvist 
Eventuell tvist ska i första hand lösas genom särskild partsammansatt grupp. Gruppen ska bestå av två 
personer från vardera parten och kommunerna ska vara sammankallande. Vid oenighet ska frågan 
hänskjutas till avgörande av svensk domstol i enlighet med svensk lagstiftning.  
 
 
Av detta avtal är två likalydande exemplar upprättade och utväxlade. 
 
 
 
___________________________________   ___________________________________ 
                                                         
Kollektivtrafiknämnden Region Skåne   Simrishamn Kommun                          
2023 - _____ - _____                            2023 - _____ - _____    
 
 
 
___________________________________    
                                                         
Tomelilla Kommun                      
2023 - _____ - _____                              
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Bilaga 1 Hållplatsåtgärder 
 
Införandet av en högkvalitativ busstrafik i stråken innebär bland annat att en översyn görs utav 
infrastruktur i befintligt stråk, som bidrar till ökad framkomlighet för kollektivtrafiken och ökad 
attraktivitet genom förbättrad trygghet, pålitlighet och komfort i syfte att locka fler och skapa nöjdare 
resenärer. 
 
Hållplatserna i stråken är i behov av åtgärder för att uppnå den standard som beskrivs närmare i 
Skånetrafikens Hållplatshandbok. Att uppnå standarden B6 innebär en anpassning enligt både 
Skånetrafikens designkoncept och funktionskrav. Att uppnå standarden B3 innebär att uppgradera 
enligt Skånetrafikens funktionskrav.  
 
Hållplatserna i tabellen nedan ska fortsatt trafikeras av SkåneExpressen men åtgärdas med olika 
ambitionsnivå enligt nedan. 
 
Hållplatskategori 

B4: Lägen med färre än 10 påstigande/vardag 

B3: Lägen med 10-19 påstigande/vardag 

B6: Lägen med fler än 20 påstigande/vardag 
 
Hållplatsutrustning  

B4: Ingen åtgärd 

B3: Standardväderskydd 2,1 x 3,2 m, bänk, papperskorg, cykelställ, realtid inne i väderskydd 

B6 med mellan 20-49 påstigande/vardag: SkåneExpressen-väderskydd 8 meters, bänk, papperskorg, 
cykelväderskydd 

B6 med fler än 50 påstigande/vardag: SkåneExpressen-väderskydd 12 meters, bänk, papperskorg, 
cykelväderskydd, cykelpump 

 

Kostnad hållplatsutrustning september 2022 

Väderskydd Pris Efter medfinansiering 

Standardväderskydd 2,1 x 3,2 m 185 000 kr  92 500 kr  

SkåneExpressen-väderskydd 8 meter 1 095 000 kr  273 750 kr  

SkåneExpressen-väderskydd 12 meter 1 601 000 kr  400 250 kr  

Övrig hållplatsutrustning Pris Efter medfinansiering 

Bänk med ryggstöd och armstöd 22 000 kr  11 000 kr  

Papperskorg enkel 14 000 kr  7 000 kr  

Cykelväderskydd 1 modul 109 000 kr  54 500 kr  

Cykelväderskydd 2 moduler 218 000 kr  109 000 kr  

Cykelställ pris per båge 6 400 kr  3 200 kr  

Cykelpump 58 000 kr  29 000 kr  
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Hållplats Kommun Väghållare 
Hållplats- 
kategori Kommentar 

Brösarp Torparebron Tomelilla Trafikverket B4  

Brösarp Bussterminal Tomelilla Trafikverket B6  

Brösarp Östra Tomelilla Trafikverket B3  

Brodala Tomelilla Trafikverket  Utgår 

Maglehem Sockenvägen Simrishamn Trafikverket B4  

Ravlunda Kyrkan Simrishamn Trafikverket B3  

Ängdala Simrishamn Trafikverket B4  

Vitemölla Källebacken Simrishamn Trafikverket B4  

Kivik vandrarhemmet Simrishamn Trafikverket  Utgår 

Kivik Agdelundsvägen Simrishamn Trafikverket B4  

Kivik torget Simrishamn Trafikverket  Utgår 

Kivik skogsdala Simrishamn Trafikverket  Utgår 

Kivik Centrum Simrishamn Trafikverket B6 Ny hållplats 

Mellby Skola Simrishamn Trafikverket B3  

S Mellby Tångdala Simrishamn Trafikverket B4  

Rörum Knäbäckshusen Simrishamn Trafikverket B4  

Rörum Hendricksson v Simrishamn Trafikverket B3  

Vik Kanikevägen Simrishamn Trafikverket B3  

Baskemölla Tjörnedala Simrishamn Trafikverket B4  

Baskemölla Gladsaxvägen Simrishamn Trafikverket B3  

Tobisborg Simrishamn Trafikverket B4  

Simrishamn Korsavadsvägen Simrishamn Trafikverket B4  

Simrishamn Brunnsparken Simrishamn Trafikverket B3  

Simrishamn Christian Barnekowsg Simrishamn Kommunen B3  

Simrishamn Station Simrishamn Kommunen B6 Klar 
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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: Marcus Carlevåg  
Titel: Planarkitekt 
E-post: marcus.carlevag@tomelilla.se 
Telefon: 0417-18056 
Mobil: 0709-958056 
 

Diarienummer: KS 2022/182 
 
Datum 10 januari 2023 

 

Detaljplan för kv. Trollsländan, Tomelilla 
10:176 och Tomelilla 10:276 m.fl.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge Tillväxt- och utvecklingsavdelningen i planuppdrag 
att ta fram förslag på detaljplan för att möjliggöra byggnation av ny F-6 skola, 
eventuellt en förskola och andra kommunala lokaler, samt naturområde inom kv. 
Trollsländan, Tomelilla 10:176, Tomelilla 10:276, del av Tomelilla 10:239 och 
Tomelilla 237:9 m.fl. 

Ärendebeskrivning 
Familjenämnden har fattat beslut om att bygga en ny F-6-skola och ett 
inriktningsbeslut gällande placering inom fastigheterna Trollsländan 1, Tomelilla 
10:179, 10:276 samt del av 10:239, nuvarande så kallade Annexet och intilliggande 
fastigheter. Inom Trollsländan 1 i östra delen av området är skola planenligt men 
västra delen är detaljplanelagt för bostäder, vilket kräver ny detaljplan för att få till 
tillräcklig yta för skola.  

Till grund för Familjenämndens lokaliseringsbeslut ligger förslag på 
lokaliseringsalternativ framtaget av Näringslivs- och exploateringsenheten på uppdrag 
av Barn och utbildning. Utpekandet av lokaliseringsalternativ baseras på 
kommunalägd mark med tillräckligt stora ytor och de mest grundläggande 
förutsättningarna. 

En mer ingående lokaliseringsprövning bör göras för att inte utesluta att det finns 
lämpligare lokaliseringar för en ny skola. 
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Föreslagen lokalisering bedöms dock ha goda förutsättningar med en redan trevlig, 
grön och uppväxt omgivande miljö och goda förutsättningar till ett tillgängligt gång- 
och cykelvägnät i koppling till övriga delar av orten. Dock måste påverkan från den 
inom området centralt belägna transformatorstationen utredas i planarbetet, då det 
finns ett magnetfält kring den. Fältstyrkan behöver beräknas. 

Barn och utbildning har påvisat ett behov av en F-6 skola för ca 450 elever. I 
jämförelse med liknande projekt krävs en skolbyggnad på ca 5000-6000 m2 BYA 
samt uppskattat ytbehov på minst 20 000 m2 för att tillgodose tillräcklig friyta och yta 
för angöring och parkering. 

Barn och utbildning har även påvisat behov av en ny förskola. Möjligheten till en 
förskola inom området bör också utredas.  

Dessutom bör även utredas behov av andra kommunala lokaler som bland annat 
idrottshall med omklädningsrum och kanske någon form av aula och möteslokal för 
både skolans verksamhet, politiska sammanträden och samt föreningsaktivitet 
kvällstid. 

Övriga delar av området kan med fördel utvecklas för natur och rekreation. 

Plandata 
Föreslaget planområde är ca 6,2 ha och omfattar fastigheterna Trollsländan 1, 
Tomelilla 10:176, Tomelilla 10:219, Tomelilla 10:220, Tomelilla 10:276, Elverket 3, 
Hummern 1, Hummern 16, del av Tomelilla 10:239 och Tomelilla 237:9 som ägs av 
Tomelilla kommun. 

 
Lämpligast vore att ta ett helhetsgrepp kring hela området för skola, idrott och 
rekreation med ett mer utbrett planområde på ca. 14 ha. Då även inkluderat 
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fastigheten Tomelilla 237:15 samt större delar av Tomelilla 10:239 och Tomelilla 
237:9 som också ägs av Tomelilla kommun. 

 
Inom planuppdraget borde också ingå att utföra en mer ingående 
lokaliseringsprövning för att inte utesluta lämpligare lokalisering. 

Syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en F-6 skola men även 
möjligen en förskola och andra kommunala lokaler. Skolan och dess utemiljö bör 
byggas och utformas utifrån en hög ambitionsnivå av cirkulära och hållbarhets 
principer, vilket också bör genomsyra planarbetet. Inom området eftersträvas lokalt 
omhändertagande av dagvatten (LOD) med öppna dagvattenlösningar i en naturlig 
pedagogisk miljö. Arboretumet inom området förstärks för att gynna den biologiska 
mångfalden, för att bli en del av undervisningsmiljön och allmän platsmark för 
rekreation. 

Ekonomiska konsekvenser 
Framtagandet och genomförandet av detaljplanen bekostas av kommunen. 
Detaljplanen kan högst sannolikt föranleda kostnader för trafikåtgärder i anslutande 
gatunät för att lämpliggöra genomförandet av detaljplanen för att säkerhetsställa tex 
säkra skolvägar.  

Genomförandet av detaljplanen innebär att kommunen får driftkostnader för skolans 
lokaler, skolgårdar och allmän platsmark mm. 

Att planlägga om obebyggd planlagd bostadsmark innebär att en tidigare investering, 
som den gällande detaljplanen måste ses som, inte ger den utkastning som var tänkt 
och annan mark måste planläggas för bostäder. 
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Barnperspektivet 
Detaljplanen ska möjliggöra en skola i en barnvänlig och trygg närmiljö med goda 
förutsättningar att skapa en god lärandemiljö. Det finns goda förutsättningar till god 
tillgänglighet för eleverna att ta sig till skolan från hela orten till fots och med cykel. 
Närheten till stationen och kollektivtrafik möjliggör även för barnen att resa mellan 
hem och skola men även till fritidsaktiviteter inom hela regionen. 

Barn, ungdomar och skolelever bör inkluderas i planläggning och utformning av nya 
skolan och dess utemiljö. 

Planförslaget berör därmed artikel 2, 3, 4, 6, 12, 13, 14, 15, 23, 27, 28, 29, 31 i 
Barnkonventionen. 

Miljöperspektivet 
I linje med kommunens beslut om att eftersträva att vara klimatneutrala 2025 bör 
skolbyggnaderna, tillhörande utemiljö och naturområden byggas och utformas utifrån 
en hög ambitionsnivå av cirkulära och hållbarhets principer för att göra ett så litet 
klimatavtryck som möjligt. Området kommer att bebyggas och därmed hårdgöras, 
men det bör eftersträva genomsläppliga ytor och lokalt omhändertagande av 
dagvatten (LOD). Öppna dagvattenlösningar i en naturligt utformad pedagogisk 
miljö tillsammans med att förstärka befintligt arboretum bidrar till att gynna den 
biologiska mångfalden, ger förutsättningar för en hållbar undervisningsmiljön och ett 
attraktivt rekreationsområde och en närmiljö för såväl skolverksamhet som boende i 
hela orten. 

Beslutsunderlag 
Denna tjänsteskrivelse. 

 

Kommunledningskontoret  

 

Marcus Carlevåg 

Planarkitekt 

Beslutet skickas till:  

Helena Berlin, tillväxt- och utvecklingschef 

Henrik Lundblad, näringslivs- och exploateringschef 

Marcus Carlevåg, planarkitekt 
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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: Henrik Lundblad  
Titel: Näringslivschef 
E-post: henrik.lundblad@tomelilla.se 
Telefon: 0417-18208 
Mobil: 0709958208 
 

Diarienummer: KS 2020/143 
 
Datum 2 februari 2023 

 

Tjänsteskrivelse  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna detaljplan för del av Tallen 14 för granskning. 

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

Efter samråd har fastighetsägaren bestämt sig för att fokusera på den befintliga 
byggnaden och bygga om den till bostäder. Det innebär att köpet av del av 237:78 
inte behöver genomföras (naturområdet).  

Syftet med den nu reviderade detaljplanen är att planlägga området för bostäder för 
att möjliggöra att den befintliga byggnaden görs om till bostäder från idag allmänt 
ändamål, möjliggöra för balkonger och komplementbyggnader såsom miljöhus och 
cykelförråd. Ombyggnationen kommer att möjliggöra ca 85 lägenheter.  

Nedan är fastighetsägarens gestaltningsförslag. Fastighetsägaren planerar att frilägga 
och möjliggöra marklägenheter, putsa fasaden i en vit kulör samt bygga balkonger. 
Notera att det är fastighetsägarens förlag. Gestaltningen regleras inte men möjliggörs 
med den planerade detaljplanen. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för och bekostar samtliga åtgärder och 
anläggningar som krävs för ett genomförande av detaljplanen inom kvartersmark. 
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Realiserandet av planen med ca 85 lägenheter torde ha en positiv effekt då det 
möjliggör för nya kommuninvånare alternativt att ett antal hus lediggörs genom att 
äldre personer väljer att lämna dem för att bo i lägenhet. 

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

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

Miljöperspektivet 
Inga nämnvärda miljökonsekvenser förväntas uppstå av planförslaget. Ekoll AB har 
på uppdrag gjort en utredning och kommit fram till att det inte finns några 
hasselmöss eller att genomförandet av detaljplanen har påverkan för skyddade arter i 
form av fladdermöss. Strandskyddet inträder inom planområdet 100 meter från 
Välabäcken och vattenförekomsterna vid bäcken när ny detaljplan antas. Kommunen 
har dock möjlighet att upphäva strandskyddet i detaljplanen om det finns särskilda 
skäl. Förvaltningen anser att det finns särskilda skäl för upphävande då området 
redan är ianspråktaget och för att bebyggelse och gata skiljer området från området 
närmast strandlinjen.  

Uppföljning 
Att efter beslut från Kommunstyrelsen ställa ut detaljplan för del av Tallen 14 för 
granskning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, näringslivschef Henrik Lundblad 2023-02-08 

Förvaltningen arbetar med alla underlag och kommer att komplettera ärendet med 
dem snarast möjligt 

Kommunledningskontoret  

 

Henrik Lundblad 

Näringslivschef 

 

Beslutet skickas till:  

Henrik Lundblad 
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Markus Carlevåg 
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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: Terese Bruhn  
Titel: Planarkitekt 
E-post: terese.bruhn@tomelilla.se 
Telefon: AnsvarigTlfn 
Mobil: Ansvarig 
 

Diarienummer: KS 2020/168 
 
Datum 20 januari 2023 

 

Antagande detaljplan Frigg 2 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta 
detaljplan för Frigg 2.  

Ärendebeskrivning 
I gällande stadsplan Frigg Mfl (Västerleden) september 1984, är fastigheten Frigg 2 
utpekad som mark för samlingslokal. På fastigheten finns en huvudbyggnad som 
använts till församlingslokal. Fastighetsägaren har lämnat in begäran om planbesked 
för att ändra detaljplan och möjliggöra för bostäder och handel. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för användningen bostäder och 
centrumverksamhet inom fastigheten Frigg 2. 

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

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

Ekonomiska konsekvenser 
Framtagande av detaljplan, planhandlingar och underlag bekostas av 
fastighetsägaren/exploatören 
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Barnperspektivet 
Planen möjliggör för användningen bostad och centrum med närhet till skolor. 
Offentlig och kommersiell service såsom kollektivtrafik och mataffär är tillgängligt till 
fots och med cykel. Korta avstånd till service från planområdet är positivt utifrån ett 
socialt- och barnperspektiv. 

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

Miljöperspektivet 
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte ge några större effekter utifrån de 
befintliga förutsättningar och dagens ianspråktagande av området. Området är redan 
bebyggt och det är huvudsakligen användningen av fastigheten som detaljplanen 
syftar till att ändra. 

Uppföljning 
Att efter beslut av kommunstyrelsen anta ny detaljplan för Frigg 2. 

Beslutsunderlag 
Denna tjänsteskrivelse 

Plankarta - antagandehandling Frigg 2 

Planbeskrivning – antagandehandling Frigg 2 

Granskningsutlåtande – antagandehandling Frigg 2 

 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Terese Bruhn 

Planarkitekt 

 

 

Beslutet skickas till:  

Henrik Lundblad, näringsliv- och exploateringschef 

Terese Bruhn, planarkitekt 
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Planbeskrivning 
 

Detaljplan för 

Frigg 2 
Tomelilla kommun, Skåne län 

 

 
Antagandehandling 

2023–02-01  
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Inledning 

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

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

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

Planprocessen 
Detaljplanen hanteras med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen kan gå 
direkt till antagande efter samrådet (begränsat förfarande) om samrådskretsen 
godkänner planförslaget. 

Standardförfarande Begränsat förfarande 
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Handlingar 

Planhandlingar 

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

Övriga handlingar  

 Grundkarta 
 Fastighetsförteckning 
 Undersökning av miljöbedömning 
 Bullerutredning Frigg 2 PM 2022-09-05 Sigma Civil 

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

Planens bakgrund, syfte och huvuddrag 

Bakgrund 

I gällande stadsplan Frigg Mfl (Västerleden) september 1984, är fastigheten Frigg 2 
utpekad som mark för samlingslokal. På fastigheten finns en huvudbyggnad som 
använts till församlingslokal. Fastighetsägaren har lämnat in begäran om planbesked 
för att ändra detaljplan och möjliggöra för bostäder och handel.  

Syfte och huvuddrag 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för användningen bostäder och 
centrumverksamhet inom fastigheten Frigg 2. 

Plandata 

Läge  

Planområdet är beläget i Tomelilla centralort, ca 300 m väster om stationen och 400 
meter nordväst om torget. Planområdet ligger beläget mellan Rundelsgatan och 
Västerleden. 

Frigg 2 inom rödstreckad markering (fig 1) 
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Areal 

Planområdet som detaljplanen avser omfattar fastigheten Frigg 2 som uppgår till en 
area på ca 1000 m2. 

Markägoförhållanden 

Fastigheten Frigg 2 är privatägd. Tomelilla 237:9 ägs av Tomelilla kommun. 

Plansituation 

För det aktuella planområdet gäller stadsplanen, S 91 vunnen laga kraft 3 april 1984. 
Området är i gällande stadsplan planlagt med användningen Samlingslokaler (C). Med 
C betecknat område får användas endast för samlingslokaler och därmed samhörigt 
ändamål. Inom området får även anordnas bostad för bevakning och tillsyn. Högsta 
antalet våningar är två. Punktprickad mark får icke bebyggas. 

 
Urklipp från gällande stadsplan (S 91), vunnen laga kraft 1984-05-03 (fig 2). 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

I Tomelilla kommuns gällande översiktsplan från 2019 beskrivs att framtida 
bebyggelse inom centralorten ska vara lättillgänglig och erbjuda alla kommuninvånare 
och besökare möjlighet till olika centrumaktiviteter. Bebyggelse där bostäder, service 
och handel blandas, med närhet till en väl utbyggd gång- och cykelinfrastruktur, 
möjliggör en högre andel hållbara resor för samhällets invånare och besökare. 

I Översiktsplanen konstateras det att kommunen har en boendetäthet på samma nivå 
som rikssnittet, vilket är 2,1 personer per bostad. Med en planerad befolkningsökning 
på 1050 personer innebär det att cirka 500 bostadsenheter kommer behövas till år 
2025 under förutsättningen att boendetätheten kvarstår på samma nivå.  

Det är även viktigt att vara medveten om att mindre kommuner som Tomelilla 
generellt inte kan bygga bostäder som är särskilt anpassade för en specifik målgrupp. 
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Bostäder måste ha en generell utformning som minst följer samhällets normkrav vad 
gäller funktionalitet och användbarhet. 

Utifrån översiktsplanen bedöms detaljplanens syfte stämma väl överens med 
intentionerna för ÖP 2025. 

Kulturmiljöprogram  

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

 
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader utpekade i kulturmiljöprogrammet. Planområdet är 
inringat med röd ring. 

Röd markering, q1 i kulturmiljöprogrammet innebär enligt 3 kap. 12 § rivningsförbud 
med exteriört skydd. Detta gäller de byggnader som idag har så välbevarade detaljer, 
som till exempel originalfönster, originalputs, verandor med snickarglädje, att de inte 
går att byta ut eller övertäckas. 

Tillgänglighetsplan  

Kommunfullmäktige antog 2015-04-27 (§ 51) en tillgänglighetsplan för år 2015–
2018. Syftet med tillgänglighetsplanen är att öka medvetenheten och förståelsen för 
behoven i vardagen för personer med funktionsvariationer. Målet med planen är att 
undanröja hinder både i den fysiska miljön och i samhällslivet för personer med olika 
funktionsvariationer. 

Vid planläggning ska hänsyn tas till kraven på tillgänglighet i PBL (2 kap. 3 och 6 §§). 

Tillgänglighetsperspektivet ska genomsyra kommunala beslut, verksamheternas 
arbete och den kommunala servicen till medborgarna. 
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Miljömål 2014–2020 

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

Åtgärder för miljömålen 2015–2020 

Kommunfullmäktige antog 2015-03-30 (§ 26) ett åtgärdsprogram för miljömålen 
2015-2020 för Tomelilla kommun. Åtgärdsprogrammet är uppdelat i sex stycken 
utmaningar. Planens genomförande bedöms inte medföra någon förändring 
angående miljömålen. 

Planuppdrag  

Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-09 (§ 183) att ge samhällsbyggnad i uppdrag att 
i nytt förslag till detaljplan pröva fastigheten Frigg 2 för bostäder, detaljhandel och 
kontor. 

Förutsättningar  

Byggnader 
Inom planområdet finns en huvudbyggnad samt en komplementbyggnad. 
Huvudbyggnaden är uppförd med fasader i rött tegel och taktäckning av svart 
takpapp. Huvudbyggnaden är placerad i vinkel med två mötande sadeltak. Entréer till 
byggnaden finns dels mot Rundelsgatan dels mot Västerleden. 

Byggnaden har tidigare inrymt församlingslokal åt Tomelillas Elimförsamling. 
Församlingen ansökte om bygglov 1930 för ”församlings- och bostadshus åt 
församlingen tillhörig tomt nr 2 i kvarteret Frigg” vilket bifölls av byggnadsnämnden 
(BN § 10/1930-04-11.  

 

Fasad mot nordost. Från bygglovsritningar 1930 fig(4). 
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Fasad mot sydost. Från bygglovsritningar 1930 fig (5). 

 
Förslag till planritning bygglovsritning 1939 fig (6) 
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Bild spröjsade fönster till hörsalens tambur. fig (7) 

 

 
Hörsalens spröjsade fönster (t.h) sett från nordost fig(8) 
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Natur och rekreation 

Mark och vegetation 

Planområdet består av fastigheten Frigg 2 samt del av Tomelilla 237:9. Planområdet 
är relativt flackt förutom en nergrävning mot källaren/källardörr på fastighetens 
södra sida, som skapar en nivåskillnad om 2 meter.  

Parker, lekplatser och strövområden 

Planområdet är beläget ca 800m respektive 1 km från Välabäckens naturreservat och 
Väladalens naturreservat. 

Till stadsparken med tillhörande lekplats är det ca 700 m från planområdet. 

Fornlämningar 

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

Samhällsservice och kommersiellt utbud 

Förskola, skola och vård 

Grundskolan Kastanjeskolan och Byavångskolan finns inom gångavstånd och 
Vårdcentral ligger på andra sidan Västerleden strax norr om planområdet.  

Mataffär, apotek m.m. 

Mataffär ligger i direkt anslutning till planområdet. Apotek samt annan service finns 
vid Torget i Tomelilla centrum som ligger ca 500 meter från planområdet. 

Gator och trafik 

Bil-, gång- och cykeltrafik  

Planområdet gränsar till Västerleden i väster och Rundelsgatan i öster. Utfart från 
fastigheten ska ske via Rundelsgatan. 

Kollektivtrafik 

Planområdet är beläget ca 300 meter från stationsområdet där det finns buss- och 
tågförbindelser. Stationsområdet är tillgänglig till fots, med cykel samt med bil. Från 
stationen avgår såväl tåg till och från Malmö, Ystad och Simrishamn, expressbuss till 
och från Ystad och Kristianstad, samt flera av Skånetrafikens regionbussar mot bland 
annat Brösarp, Sjöbo, Simrishamn, Ystad, Kristianstad och Lund. 
Kommunikationsmöjligheterna bedöms vara goda.  

Parkering och utfart  

Obebyggda och bebyggda tomter ska, enligt 8 kap. 9-10 §§ plan- och bygglagen, 
ordnas så att det på tomten eller i närheten av den finns lämpligt utrymme för 
parkering av fordon.  
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Parkering för rörelsehindrade ska efter behov kunna ordnas inom 25 meters 
gångavstånd från bostadshusets entré. 

Utfart från fastigheten är begränsat till Rundelsgatan i öster. I detaljplanen råder 
utfartsförbud mot Västerleden. 

Störningar  

Trafikbuller 

Beräkning av ekvivalentnivån och maxnivån har gjorts utifrån årsdygnstrafiken för 
2022 respektive prognosen för 2040 och redovisas i Tabell 3. Beräkningarna har 
gjorts med programmet Buller Väg II som tillhandahålls av Trivector. 
Utgångspunkten för beräkningarna har varit den punkt av byggnaden som ligger 
närmast vägen, vilket är det norra hörnet på byggnaden. 

 

Tabell 1. Bullernivåer vid fasad för den punkt av byggnaden som ligger närmast 
vägen. 

År Ekvivalent 
ljudnivå (dBA) 

Maximal ljudnivå 
(dBA) 

2022 60 79 

2040 61 79 

 

Då ytan mellan det norra hörnet och vägen är stensatt har det i beräkningarna 
antagits en hård marktyp mellan väg och fasad. Beräkningar har även gjorts med 
förutsättningen att det i stället skulle vara mjuk mark men det påverkar inte 
ljudnivåerna. Kontroll har även gjorts för mottagningspunkt högre upp i byggnaden 
vid en eventuell övervåning vilken visat på samma ljudnivåer som på bottenplan.  

 

För 2022 överskrids inte riktvärdena för fasad men en uteplats skulle inte vara möjlig 
att placera i riktning mot vägen utan bullerdämpande åtgärd. Till 2040 förväntas 
trafiknivån öka så pass att den ekvivalenta ljudnivån överskrider riktvärdet. 
Riktvärdet överskrids först efter 5 300 fordon/dygn och prognosen bygger på 
Trafikverkets prognos vilken inte nödvändigtvis behöver bli verklighet.  

 

Att riktvärdet överskrids behöver inte vara ett problem beroende på hur 
bostadsrummen placeras eller ifall centrumverksamhet blir aktuellt i denna del av 
byggnaden. Det är också möjligt att hantera ljudnivån med en enklare bullerskärm. 
En kontroll i beräkningsprogrammet visar att en skärm med 1 meters höjd intill 
vägen skulle räcka för att riktvärdena inte ska överskridas till 2040. Avståndet till 
vägen påverkar också bullernivån och gränsen för att riktvärdet överskrids 2040 
ligger 14 meter från vägmitt.   

 

Det ska därför byggas en bullerskärm mot vägen, med en lägsta höjd av 1 meter i 
fastighetens hela sträckning ut mot Västergatan. Detta för att förhindra störande 
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buller inne i bostaden och vid uteplats. Bullerskärmen kan med fördel inkorporeras i 
ett staket för att höja dess estetiska kvalitet och minska visuell påverkan. 
Bullerskärmen regleras plankartan med bestämmelsen m1= Mot Västerleden ska en 
bullerskärm placeras. Minst höjd för bullerskärmen ska vara 1 m och löpa med hela 
fastigheters långsida mot vägen. Prickmarken inom egenskapsområdet medger ingen 
byggnad, men bullerplank ska tillåtas inom området för att kunna uppfylla 
bullerkraven. 

Teknisk försörjning 

Vatten, avlopp och dagvatten 

Planområdet är anslutet till kommunalt vatten och avlopp samt system för 
omhändertagande av dagvatten. De befintliga ledningarna anses ha tillräckliga 
dimensioner för att klara rådande omständigheter. Kommunen kommer således 
ansvara för omhändertagandet av dagvatten, men det ses som positivt om 
fastighetsägare hjälper till att fördröja dagvatten genom att på eget initiativ vidta 
åtgärder inom sin bostadstomt. På så sätt minskar belastningen på dagvattennätet vid 
kraftig nederbörd. Det kommer inte ställas krav på att fastighetsägare ska 
omhänderta dagvattnet på den egna tomten i samband med ett genomförande av den 
nya planen. 

El 

Fastigheten är ansluten till elnätet som ligger inom E.ON:s verksamhetsområde för 
eldistribution.  

Avfall 

Avfall hanteras enligt kommunala föreskrifter. 

Planförslag 

Bebyggelse 

Bostäder, Särskilda boendeformer och Skola 

Detaljplanen ändrar användningen för fastigheten till bostäder och centrum. 
Planändringen möjliggör att nyttja fastigheten för bostadsändamål och/eller nyttja 
fastigheten för användning centrum.  

Med användningen Bostäder avses boende med varaktig karaktär. I användningen 
ingår vanliga bostäder, fritidshus och olika typer av kategoribostäder som till exempel 
studentbostäder och seniorbostäder. Även gruppbostäder, träningsbostäder och 
liknande typer av boenden som innefattar viss omsorg kan ingå, om inte vårdinslaget 
är för stort. 

Med användningen Centrum avses all sådan verksamhet som behöver ligga centralt 
eller på annat sätt ska vara lätt att nå för många människor. Centrum är en 
samlingsanvändning som är lämplig att använda där syftet är att det ska finnas en 
blandning av verksamheter. I Centrum ingår en rad olika verksamheter som också 
kan återfinnas i andra användningar. Där ingår till exempel butiker, restauranger, 
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kontor, gym, biografer, bibliotek, teatrar, museum, banker, apotek, smådjursklinik, 
hantverk och annan service. I användningen ingår även byggnader för religiösa 
ändamål, föreningslokaler, samlingslokaler, vuxenutbildning, hotell, vandrarhem och 
lättare former av vård och hälsovård som vårdcentral, fot- eller hudvård. 

Teknisk försörjning  

El 

Planområdet förses med el från befintlig servis placerad i Rundelsgatan. 

Gator och trafik 

Utfart  

Utfart till området begränsas till Rundelsgatan. Utfartsförbud mot Västerleden läggs i 
plankartan. Dels på grund av trafikintensitet, dels på grund av planområdets läge i en 
flack och skymd kurva. För att möjliggöra bestämmelsen utfartsförbud har en mindre 
del av Västerleden planlagts som gata. Detta på grund av plantekniska skäl, för att 
planbestämmelsen inte ska påverka område som inte innefattas av 
detaljplaneområdet. 

Planbestämmelser 

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

Följande planbestämmelser planläggs inom planområdet 

 

ANVÄNDNING ALLMÄN PLATSMARK 

       Gata  

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK 

Bostäder (PBL 4 kap 5 § punkt 3) 

Centrum (PBL 4 kap 5 § punkt 3) 

 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK 

Begränsning av markens bebyggande 

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

B 

C 
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Marken får endast förses med trappa och ramp till 
huvudentré samt altan som ej får vara högre än 
huvudbyggnadens sockel.  
(PBL 4 kap. 11 § punkt 1, 16 § punkt 1) 

 

• h2 Högsta totalhöjd är 4 meter 

• h2 Högsta totalhöjd 10 meter 

Planbestämmelserna h är tänkta att bevara bebyggelsens nuvarande volymer. 

• r1 Byggnaden får inte rivas. 
• q1 Byggnadens tegelfasad ska bevaras 

• q2 Spröjsade fönster till hörsalen och hörsalens tambur ska bevaras 

• f1 Taktäckning ska utföras med svart takpapp eller rött tegel 
 

• m1 Mot Västerleden ska en bullerskärm placeras. Minsta höjd för                  

             bullerskärmen ska vara 1 m och löpa längs med hela fastighetens                
             långsida mot vägen. 
1. 60 dBa ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
2. 50 dBa ekvivalent ludnivå samt 70 dBa maximal ljudnivå vid en uteplats 

om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges 
i första stycket 1 att bullret inte bör överskrida 605 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 

 
 

 

Utformningsbestämmelserna och bevarandebestämmelserna syftar till att bibehålla 
byggnadens ursprungliga uttryck. Om det inte går att bevara originalfönsterna till 
hörsalen kan det behöva göras en reproduktion som så långt som möjligt ska 
efterlikna de befintliga fönsterna. Detta behöver då göras i samråd med kommunens 
bebyggelseantikvarie (eller likvärdig kompetens).  

Utfart 

Utfartsförbud (PBL 4 kap 9 § och 30 §) 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

Kommunen är huvudman för allmän plats 

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

Behovsbedömning 
En behovsbedömning av miljöbedömning är genomförd och kommunen bedömer 
att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas för detaljplanen. 

Miljökonsekvenser 
Inga betydande miljökonsekvenser har bedömts uppstå i och med planförslaget.  

Sociala konsekvenser 
Genomförandet av detaljplanen sker i ett redan exploaterat område. Planen möjliggör 
för användningen bostad och centrum med närhet till skolor. Offentlig och 
kommersiell service såsom kollektivtrafik och mataffär är tillgängligt till fots och med 
cykel. Korta avstånd till service från planområdet är positivt utifrån ett socialt 
perspektiv.  

Fastighetskonsekvenser 
Detaljplanen bedöms inte innebära några fastighetsrättsliga konsekvenser. 

Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid  

Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
Under genomförandetiden har fastighetsägare garanterad rätt att få bygga i enlighet 
med planen. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång, men kan då 
ändras eller upphävas utan att fastighetsägarna kan ställa anspråk på ersättning för 
förlorad byggrätt. 

Tidplan för upprättande av detaljplan 

Samråd Augusti 2022 

Granskning November 2022 

Antagande Januari 2023 

Laga kraft Februari 2023 

Tidplanen är preliminär och kan ändras under planarbetets gång. 
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Ansvarsfördelning 

Framtagande av detaljplanehandlingarn – Sigma Civil AB 

Detaljplanearbete – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Grundkarta – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Genomförande av detaljplan – Fastighetsägaren 

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 

Framtagandet av detaljplanen, planhandlingar och underlag bekostas av 
fastighetsägaren/exploatören. Ingen planavgift kommer att tas ut i samband med 
bygglov för åtgärder inom planområdet. Inga kommunala kostnader beräknas uppstå 
vid genomförandet av detaljplanen. 

Genomförandekostnader 

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

Medverkande tjänstemän 

 

 
David Larsson   Henrik Lundblad  
Planarkitekt   Näringslivschef 
Sigma Civil AB    
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Granskningsutlåtande 

Samrådsredogörelse tillhörande ändring av detaljplan för Frigg 2, Tomelilla 
kommun, Skåne län. 
 
Antagandehandling 
Upprättad 2023-02-01. 
 

Granskning 

Detaljplanen har varit utställd för granskning från och med 1 december till 
och med 22 december 2022. Remiss och kungörelse har skickats till alla som 
är förtecknade i sändlistan samt i upprättad fastighetsförteckning daterad 
2022-11-16. Handlingarna har funnits tillgängliga för allmänheten i 
receptionen på kommunhuset, på Tomelilla bibliotek samt på kommunens 
hemsida. 
 
Följande sammanställning redovisar inkomna yttranden, erinringar, 
synpunkter och påpekanden samt kommunens kommentarer och förslag 
med anledning av desamma. 
 

Yttranden som inkommit 

Inkomna yttranden utan synpunkter: Inkom:  

• Trafikverket 2022-12-07  

• Lantmäteriet 2022-12-12 

• E.on 2022-12-14    

• Ystad - Österlenregionens miljöförbund 2022-12-13 

• Samhällsbyggnadsnämnden 2023-01-27 

• Privatperson 2 2022-12-16 

• Privatperson 3 2022-12-05 

• Privatperson 4 2022-12-09 

• Privatperson 5 2022-12-18 

  
Inkomna yttranden med synpunkter: Inkom: 

1. Länsstyrelsen 2022-12-07 

2. Privatperson 1  2022-12-06 
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Erinringar, påpekanden, synpunkter m.m. samt 
kommunens kommentarer 

Nedan redovisas inkomna yttranden med synpunkter i sin helhet. 
Kommunens kommentarer och förslag med anledning av vad som 
framförts redovisas med kursiverad och indragen text. 
 
1. Länsstyrelsen formella synpunkter enligt förordningen (2015:216 

om trafikbuller vid bostadsbyggnader ska bullerutredningar ta 
hänsyn till framtida trafik (2040) som har betydelse för 
bullersituationen. Om riktvärdet i prognosen överskrids behöver det 

framgå av planhandlingen vilka åtgärder som krävs för att möjliggöra 

bebyggelsen och dessa åtgärder blir planens förutsättningar. 

Länsstyrelsen saknar hur framtida ekvivalentbullernivå säkras i 

planbestämmelser i plankartan. Detta bör tydliggöras i 

planbeskrivning och säkerställas på plankartan.  
 
Planteknik  

 

Under rubriken ”skydd mot störningar” på plankartan har man med 

bestämmelsen m1 säkrat uppförande av bullerskärm. Länsstyrelsen 

menar att bestämmelsen bör vara placerad inom plangränsen, inte 

inom egenskapsgränsen för själva byggrätten. Länsstyrelsens 

bedömning Förutsatt att planhandlingarna kompletteras gällande 

buller enligt ovan har inte Länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 

kap. 10 - 11 §§ PBL.   
 
 

 
Kommentar: Bestämmelsen m2 flyttas så att den ligger inom rätt 
egenskapsområde. Bestämmelsen förtydligas även med vilka bullerkrav som 
ska uppfyllas. 

 
 

2. Lantmäteriet har ingen erinran. 
 

 
3. Trafikverket har ingen erinran. 

 
 

 
4. E.ON E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av 

inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende och följande 
synpunkter. 
 
Inom och intill området har E.ON markförlagda 
lågspänningskablar i osäkert läge samt kabelskåp, se bifogad karta. 
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Kablarnas lägen måste säkerställas innan markarbete påbörjas. 
Kabelvisning beställs kostnadsfritt i fält via vår kundsupport 0771-
22 24 24, se även vår hemsida: 
www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-
djur/grava-nara-ledning.html  

 
För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan 
ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras 
på närmare avstånd än 3 meter från markkabeln. Inte heller får 
utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller 
marknivån ändras ovanför markkabeln, så att reparation och 
underhåll försvåras.  
 
Om det är aktuellt för rivning är det viktigt att kabeln blir 
spänningslös och kopplas ur huset. Kontakta E.ON kundsupport i 
god tid innan och begär bortkoppling av kablar. 
 
Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så 
som flyttningar eller ändringar av våra befintliga anläggningar 
bekostas av exploatören, vilket bör framgå av 
genomförandebeskrivningen.    

 
                            Kommentar: Noterat. 
 

 
 

5. Ystad - Österlenregionens miljöförbund har ingen erinran utan 
hänvisar till yttrande som lämnades i samrådsskedet i 
miljöförbundets ärende 2022.4529. 

 
                                 Kommentar: Noterat. 
 
 
 

6. Samhällsbyggnadsnämnden har ingen erinran.  
 
 

7. Privatperson 1 Om det är tänkt med parkeringsplatser vore det 
bra om ni tänker även på oss på Rundelsgatan 8. Fastigheten 
tillhör Österlenhem och det är ont om parkeringar för hela 
bostadsområdet: Heimdal och Humlan. Trevligt att det sker något 
positivt med fastigheten. 
      
 Kommentar: Detaljplanen berör endast fastigheten Frigg 2. Kommunen 
har inte rådighet att angöra parkeringsplatser på denna fastighet då den är i 
privat ägo. Synpunkten angående parkeringar till Heimdall och Humlan 
vidarebefordras till kommunens översiktsplanerara och Österlenhem. 
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8. Privatperson 2 ingen erinran. 
 

9. Privatperson 3 ingen erinran. 
 

10. Privatperson 4 ingen erinran. 
 

11. Privatperson 5 ingen erinran. 
 
 

 

Förändringar efter samråd  

Plankarta 
Planbestämmelsen m1 flyttas så att den ligger inom korrekt egenskapsgräns. 
Planbestämmelsen m1 förtydligas så att det står vilka bullerkrav som ska 

uppfyllas. 

 
 

Planbeskrivning 
Förtydligas gällande åtgärder för bullerskydd. 
 

Kvarstående synpunkter efter samråd 

Inga kvarstående synpunkter som ej blivit tillgodosedda. 

 

Samlad bedömning 

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

Medverkande tjänstemän 
 
 
 
 
Henrik Lundblad  David Larsson   

Näringslivs- och exploateringschef Planarkitekt 

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

Diarienummer: KS 2022/88 
 
Datum 8 februari 2023 

 

Beslut om samråd för ny detaljplan för 
Duvan 26 och 31 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna 
ny detaljplan för Duvan 26 och 31 för samråd. 

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

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

Ekonomiska konsekvenser 
Arbetet för planhandlingarna bekostas av fastighetsägaren. 

Barnperspektivet 
Detaljplanen tillåter bostäder i närhet till förskola, skola, vård och annan service i 
Tomelilla tätort vilket ses som positivt samt ger möjlighet till bra boende för 
barnfamiljer. Närhet till skola och vård ökar barns möjligheter till bra utbildning och 
utveckling.  
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Miljöperspektivet 
Planförslaget medger endast befintligt antal bostäder varför det inte ses som troligt 
med ökat bilanvändande eller negativ inverkan på kommunens miljömål.  

Uppföljning 
Efter beslut i kommunstyrelsen ställer näringsliv-och exploatering ut detaljplanen för 
samråd. 

 

Beslutsunderlag 
Denna tjänsteskrivelse 

Samrådshandling- Planbeskrivning Duvan 26 och 31 

Samrådshandling- Plankarta Duvan 26 och 31 

Samrådshandling- Undersökning om betydande miljöpåverkan Duvan 26 och 31 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Terese Bruhn 

Planarkitekt 

 

Beslutet skickas till:  

 

Henrik Lundblad, näringsliv-och exploateringschef  

Terese Bruhn, planarkitekt 
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Planbeskrivning 
 

Detaljplan för 

Duvan 26 och Duvan 31 
Tomelilla kommun, Skåne län 

 

 
Samrådshandling 

2023-02-08  
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Inledning 

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

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

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

Planprocessen 
Detaljplanen hanteras med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen kan gå 
direkt till antagande efter samrådet (begränsat förfarande) om samrådskretsen 
godkänner planförslaget. 

Standardförfarande Begränsat förfarande 
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Handlingar 

Planhandlingar 

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

Övriga handlingar  

 Grundkarta 
 Fastighetsförteckning 
 Undersökning betydande miljöpåverkan 

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

Planens bakgrund, syfte och huvuddrag 

Bakgrund 

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

Gällande detaljplanplan för Duvan 26 och 31 är Stadsplan S 1 S 1 (LM: 11-TOM-10),  
samt förslag till tomtindelning för kvarteret Duvan. Då gällande detaljplan vann laga 
kraft 1933 är det svårt att tolka om planen till dagens planbestämmelser varför ett 
nytt förslag till detaljplan föreslås tas fram. Planförslaget anpassas efter dagens 
bebyggelse avseende höjd på byggnader och byggrätt inom fastigheterna. 

Syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att upphäva gällande fastighetsplan inom planområdet 
samt uppdatera planbestämmelserna i linje med gällande lagstiftning. 

Plandata 

Läge  

Planområdet är beläget i Tomelilla centralort, ca 800 m öster om stationen och 500 
öster om torget. I söder ansluter området till Ullstorpsvägen. 
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Den röda markeringen visar området som detaljplanen avser.  

Areal 

Planområdet som detaljplanen avser omfattar fastigheterna Duvan 26 och Duvan 31. 
Planområdets area uppgår till 969 m2. 

Markägoförhållanden 

Fastigheten Duvan 26 och Duvan 31 ägs företaget Duvan 26 & 31 i Tomelilla AB. 

Plansituation 

För det aktuella planområdet gäller stadsplanen, S 1 (LM: 11-TOM-10), vunnen laga 
kraft 20 januari 1933. Området är i gällande stadsplan är planlagt med användningen 
bostadsändamål (C). Det får då byggas endast fristående hus eller parhus 
sammankopplade över tomtgräns. Byggnaderna får vara 2 våningar med en högsta 
byggnadshöjd 7,6 m. Tomterna ska vara minst 700 m2 och högst ⅓ av tomten får 
bebyggas.  
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Utsnitt från gällande stadsplan (S 1), vunnen laga kraft 1933-01-20. Föreslaget planområdet 
markerat med rött. 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

I Tomelilla kommuns gällande översiktsplan från 2019 är planområdet inte utpekat 
som något särskilt utvecklingsområde, utan ligger som befintlig bebyggelse. 
Detaljplanen strider således inte mot översiktsplanens intentioner. 

Tillgänglighetsplan  

Kommunfullmäktige antog 2015-04-27 (§ 51) en tillgänglighetsplan för år 2015-2018. 
Syftet med tillgänglighetsplanen är att öka medvetenheten och förståelsen för 
behoven i vardagen för personer med funktionsnedsättningar. Målet med planen är 
att undanröja hinder både i den fysiska miljön och i samhällslivet för personer med 
olika funktionsnedsättningar. 

Vid planläggning ska hänsyn tas till kraven på tillgänglighet i PBL (2 kap. 3 och 6 §§). 

Tillgänglighetsperspektivet ska genomsyra kommunala beslut, verksamheternas 
arbete och den kommunala servicen till medborgarna. 

 

Livskvalitetsprogram 

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

 

Kommunala beslut i övrigt 

Planuppdrag  

Kommunstyrelsen beslutade 2022-08-31 (§ 87) att ge Samhällsbyggnadskontoret i 
uppdrag för prövning att utarbeta förslag till ny detaljplan. 

Förutsättningar  

Byggnader 
Inom planområdet två stycken parhus fördelade på två fastigheter. Husen är 
uppförda under tidigt 90-tal. Husen är en och en halv plan med ett skarpt lutat 
sadeltak. 

 

 
 Fasadritningar från bygglovet för de två husen uppförda inom planområdet. 

Natur och rekreation 

Mark och vegetation 

Planområdet består av trädgårdar till de tillhörande bostäderna. Det finns inga större 
nivåskillnader inom planområdet. 

Parker, lekplatser och strövområden 

Planområdet ligger i nära anslutning till Välabäcken i norr och Skogsbackens 
naturreservat i söder. 

Tillgång till lekplats 
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Kronoskogen, som är ett av kommunens naturvårdsområden, ligger ca 2,5 km från 
planområdet vid Svampabanan och Tosselilla sommarland. Naturområdet är drygt 50 
hektar stort och har varierad miljö. I Kronoskogen finns olika motionsslingor, varav 
en del har belysning kvällstid.  

Kulturmiljö 

Fornlämningar 

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

Riksintressen 

Samhällsservice och kommersiellt utbud 
Inom planområdet finns ingen samhällsservice och kommersiellt utbud, men det 
finns tillgänglig till fots, med cykel och bil.  

Förskola, skola och vård 

Förskolan Lärkan finns inom gångavstånd och Byavångskolan ligger inom 1000 m 
från planområdet. Vårdcentral ligger ca 1000 m från området.  

Mataffär, apotek m.m. 

Från planområdet är det ca 1000 m till närmsta mataffär vid stationsområdet. Apotek 
samt annan service finns vid Torget i Tomelilla centrum som ligger ca 500 m från 
planområdet. 

Gator och trafik 

Bil-, gång- och cykeltrafik  

Planområdet gränsar till Ullstorpsvägen som är en lokalgata med fordonstrafik. 

Kollektivtrafik 

Planområdet är beläget ca 800 m från stationsområdet med buss- och 
tågförbindelser. Stationsområdet är tillgänglig till fots, med cykel samt med bil. Från 
stationen avgår såväl tåg till och från Malmö, Ystad och Simrishamn, som 
expressbuss till och från Ystad och Kristianstad, samt flera av Skånetrafikens 
regionbussar mot bland annat Brösarp, Sjöbo, Simrishamn, Ystad, Kristianstad och 
Lund. Kommunikationsmöjligheterna bedöms vara goda. Det finns ingen anslutande 
kollektivtrafik till planområdet   

Parkering och utfart  

Obebyggda och bebyggda tomter ska, enligt 8 kap. 9-10 §§ plan- och bygglagen, 
ordnas så att det på tomten eller i närheten av den finns lämpligt utrymme för 
parkering av fordon.  
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Parkering för rörelsehindrade ska efter behov kunna ordnas inom 25 m gångavstånd 
från bostadshus.  

Parkering finns i direkt anslutning till fastigheterna. 

Störningar  

Trafikbuller 

Fastigheterna bedöms inte vara bullerutsatta i dagsläget, och den nya detaljplanen för 
inte med sig mer trafik till området. Således bedöms det inte nödvändigt att utföra 
bullerberäkning i och med det fortsatta planarbetet. 

Teknisk försörjning 

Vatten, avlopp och dagvatten 

Planområdet är anslutet till kommunalt vatten och avlopp samt dagvatten. De 
befintliga ledningarna anses ha tillräckliga dimensioner. Kommunen kommer således 
ansvara för omhändertagandet av dagvatten, men det ses som positivt om 
fastighetsägare hjälper till att fördröja dagvatten genom att på eget initiativ vidta 
åtgärder inom sin bostadstomt. På så sätt minskar belastningen på dagvattennätet vid 
kraftig nederbörd. Det kommer inte ställas krav på att fastighetsägare ska 
omhänderta dagvattnet på den egna tomten i samband med ett genomförande av den 
nya planen. 

El 

Fastigheten är ansluten till elnätet som ligger inom E.ON:s verksamhetsområde för 
eldistribution.  

Avfall 

Avfall ska hanteras enligt ”Föreskrifter om avfallshantering Simrishamns och 
Tomelilla kommuner”, antagen av kommunfullmäktige 2016-06-13. 

Planförslag 

Bebyggelse 

Bostäder, Särskilda boendeformer och Skola 

Planförslaget medger bostäder med en högsta nockhöjd om 7 m och en största 
takvinkel som uppgår till 45 grader. Endast komplementbyggnad får läggas 
anslutning mot fastigheterna norr och öster. Entréerna till bostäderna ska vara 
placerade mot Ullstorpsvägen alternativt mot samfälligheten väster om planområdet. 
Största byggnadsarea är 30 % av fastighetsarean inom användningsområdet. 
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Gator och trafik 

Utfart  

Utfart från området sker via samfälligheten samt direkt från fastigheten ut på 
Ullstorpsvägen. 

Planbestämmelser 

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

Följande planbestämmelse planläggs inom planområdet 

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK 

Bostäder (PBL 4 kap 5 § punkt 3) 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK 

Höjd på byggnadsverk 

Högsta nockhöjd är 7 meter över angivet nollplan 

Takvinkel 

   Största takvinkel är 45 grader 

 

Utformning  Takkupor och frontespis får förekomma till 1/3 av 
takets längd. Utöver angiven byggnadshöjd. 

Utförande 

Entreér placeras ut mot Ullstorpsvägen alternativt mot 
samfälligheten S:1. 

Utnyttjandegrad 

Största Byggnadsareas är 30% av fastigheten inom 
användningsområdet 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

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

B 

h1 

o1 

b1 

e1 

f1 
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Konsekvenser 

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

Miljökonsekvenser 
Inga nämnvärda miljökonsekvenser förväntas uppstå av planförslaget. Således 
behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning upprättas i och med 
detaljplaneförfarandet.  

Sociala konsekvenser 
Genomförandet av detaljplanen sker i ett redan exploaterat område. Planens 
genomförande bedöms inte bidra med några sociala konsekvenser. 

Fastighetskonsekvenser 
Detaljplanen möjliggör att tomtindelningsbestämmelse för del av kvarteret Duvan 
(Tomelilla 1160 - P 0125) upphävs inom fastigheterna Duvan 26 och Duvan 31. 

Således möjliggörs det att bostäderna kan avstyckas till individuella fastigheter. 

Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid  

Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
Under genomförandetiden har fastighetsägare garanterad rätt att få bygga i enlighet 
med planen. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång, men kan då 
ändras eller upphävas utan att fastighetsägarna kan ställa anspråk på ersättning för 
förlorad byggrätt. 

Tidplan för upprättande av detaljplan 

Samråd Februari 2023 

Granskning April 2023 

Antagande Juni 2023 

Laga kraft September 2023 

Tidplanen är preliminär och kan ändras under planarbetets gång. 
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Ansvarsfördelning 

Detaljplanearbete – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Grundkarta – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Genomförande av detaljplan – Fastighetsägaren 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m. 

Fastigheterna Duvan 26 och Duvan 31 avses att avstyckas till 4 enskilda fastigheter. 

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 

Framtagandet av detaljplanen, planhandlingar och underlag bekostas av 
fastighetsägaren/exploatören. Ingen planavgift kommer att tas ut i samband med 
bygglov för åtgärder inom planområdet. Inga kommunala kostnader beräknas uppstå 
vid genomförandet av detaljplanen. 

Genomförandekostnader 

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

Medverkande tjänstemän 

 

 

David Larsson   Henrik Lundblad  
Planarkitekt   Näringslivs- och exploateringschef 
Sigma Civil 
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark

BostäderB

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det att planen vinner laga kraft.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får endast förses med komplementbyggnad

Höjd på byggnadsverk

h

1

Högsta nockhöjd är 7 meter över angivet nollplan

Takvinkel

o

1

Största takvinkel är 45 grader

Utformning

f

1

Takkupor och frontespis får förekomma till 1/3 av takets längd.

Utöver angiven byggnadshöjd.

Utförande

b

1

Entréer placeras ut mot Ullstorpsvägen alternativ samfälligheten

S:1.

Utnyttjandegrad

e

1

Största byggnadsarea är 30 % av fastighetsarean inom

användningsområdet

i Tomelilla kommun

över fastigheterna Duvan 26 och 31

GRUNDKARTA

Skåne län

Johanna Jönsson

av Kart och Mät, Tomelilla kommun.

genom utdrag ur Tomelilla kommuns primärkartverk

Grundkartan är upprättad 2022-10-17

Fastighetsredovisningen avser förhållandena 2022-10-17

Koordinatsystem i höjd: RH 2000

Koordinatsystem i plan: SWEREF99 13 30

N

Fastighetsbeteckning

Traktnamn

GC-väg

Rättighet

Väg utan respektive med kantsten

Byggnader

TOMELILLA

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Belysningsstolpe,träd

Fastighets-, kvarters-, trakt-gräns

9:18

Diarienummer

Planförfarande

Antagandedatum

Lagakraftdatum

Tomelilla kommun

Detaljplan för fastigheterna

Duvan 26 och 31

Samrådshandling

Upprättad 2023-02-08

Tillväxt- och utvecklingsavdelningen

David Larsson

Planarkitekt, Sigma Civil AB

Henrik Lundblad

Näringslivs- och exploateringschef

KS 2020/168

Standardförfarande

N

PLANKARTA

ÖVERSIKTSKARTA

Skala: 

80 1000 Meters20 40 60

1:1000
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Undersökning av detaljplanens miljöpåverkan 

Strategisk miljöbedömning 

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

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

Undersökning 

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

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

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

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

Platsens förutsättningar 

Planområdet är idag bebyggt med två parhus som är fördelade på fastigheterna 
Duvan 26 och Duvan 31. 

Planens styrande egenskaper 

Planområdet omfattar fastigheten Duvan 26 och Duvan 31. Syftet med detaljplanen 
är att upphäva tomtindelningsbestämmelsen och kunna avstycka bostäderna till 
enskilda fastigheter. 

Planens tänkbara effekter 

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte ge några större effekter utifrån de 
befintliga förutsättningar och dagens ianspråktagande av området. Området är redan 
bebyggt och det är huvudsakligen fastighetsindelningen som detaljplanen syftar till att 
ändra. 

Beslut 

Enligt 6 kap. 7 § miljöbalken ska kommunen ta ett beslut om genomförandet av 
planen antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. 
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Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen bedöms innebära på 
miljön har redovisats i planbeskrivningen och har även sammanfattats ovan. 

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

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

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

 

På
ve

rk
an

 

In
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n 
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n 

på
ve

rk
an

 

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  
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Miljökvalitetsnormer för luft  X  

Krav på skyddsavstånd till 
befintliga verksamheter  X  

 

Vatten 

Miljökvalitetsnormer för 
vatten  X  

Våtmarker  X  

Grundvatten  X  

Ytvatten  X  

Dagvatten  X  

 

Hushållning med mark, vatten och andra resurser 

Mark- och vattenanvändning  X  

Naturresurser  X  

Rekreation  X  

Kulturmiljö  X  

Fornlämningar  X  

 

U
nd

er
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tt
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M
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dr
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g 

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  
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Levande skogar   X  

Ett rikt odlingslandskap   X  

God bebyggd miljö   X  

Ett rikt växt- och djurliv   X  
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 Vård och omsorgsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Von § 9 Dnr VON 2022/30 

Statistikrapport gällande ej verkställda 
gynnande beslut inom LSS och SoL. 
fjärde kvartalet 2023 

Vård och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Enligt 28 h § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt enligt 16 
kap h § socialtjänstlagen (SoL) har vård- och omsorgsnämnden skyldighet att till 
kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens beslut 
enligt LSS och 4 kap 11 SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för 
respektive beslut.  

Nämnden ska ange vilka typer av insatser det gäller samt hur lång tid som förflutit 
från dagen för respektive beslut. Om en person har erbjudits men tackat nej räknas 
dagarna från erbjudet datum till verkställt datum enligt praxis från tidigare domar. En 
kommun som inte verkställer gynnande beslut inom skälig tid riskerar att tilldömas 
vite enligt SoL eller en särskild avgift enligt LSS § 28 a. 

Sex varav en ny ej verkställda beslut enligt LSS ska rapporteras till IVO under 
perioden. 
 
- Beslut enligt 9§p.10 (Daglig verksamhet) från 2022-04-07. Verkställt 2022–11–29. 
Väntetid från 2022-04-07 till 2022-11-29 är 236 dagar.  
 
- Beslut enligt 9§p.10 (Daglig verksamhet) från 2022-03-25. Verkställt 2022-10-06. 
Väntetid från 2022-03-25 till 2022-10-06 är 195 dagar.  
 
-Beslut enligt 9§p.9 (Boende med särskild service) från 2022-06-10. Verkställt 2022-
10-01. Väntetid från 2022-06-10 till 2022-10-01 är 112 dagar.  
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 Vård och omsorgsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 9 forts 
 
- Beslut enligt 9§p.9 (Särskilt anpassad bostad) från 2022-03-03. Ännu ej verkställt. 
Väntetid från 2022-03-03 till 2022-12-31 är 304 dagar. Väntetiden beror på 
svårigheter att hitta lgh som uppfyller kriterierna gällande tillgänglighet samt har en 
hyra som den enskilde har ekonomi för.  
 
- Beslut enligt 9§p.10 (Daglig verksamhet) från 2022-06-13. Väntetid från 2022-06-13 
till 2022-12-31 är 201 dagar. Behov och vilja finns hos den enskilde för insatsen men 
den enskilde behöver stöd och motivation i att starta en aktivitet på daglig 
verksamhet och detta pågår hos verkställigheten. 
  
- Beslut enligt 9§p.10 (Daglig verksamhet) från 2022-09-05. Ännu ej verkställt. 
Väntetid från 2022-09-05 till 2022-12-31 är 116 dagar. Har funnits svårigheter i att 
komma i kontakt med brukaren samt tillgodose brukarens önskan om aktivitet. 
Planeringsprocessen fortskrider.  
 
Inga beslut enligt SoL att rapportera som ej verkställda inom 90 dagar. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet att överlämna statistikrapporten till kommunfullmäktige får inga ekonomiska 
konsekvenser i sig men Tomelilla kommun kan få betala en sanktionsavgift om 
kommunen dröjt oskäligt länge med att verkställa ett beslut. 

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 och avrapportering ska enligt lagstiftningen ske en gång per kvartal. 
Nästa avrapportering kommer avse första kvartalet 2023. 

  

103



 

 Vård och omsorgsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 9 forts 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, socialt ansvarig ekonom Alexandra Ruda, 2023-01-02, handlingsid: 
Von 2023.27 

Tidigare behandling 
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 2023-01-12 (Vonau § 7/2023) 
Statistikrapport gällande ej verkställda gynnande beslut inom LSS och SoL. 
fjärde kvartalet 2023 
Vonau föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

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

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

 

 Helen Fjellström 

Handläggare: Håkan Berggren  
Titel: Planeringsingenjör 
E-post: hakan.berggren@tomelilla.se 
Telefon: 0417-183 13 
Mobil: 0709-95 83 13 
 

Diarienummer: KS 2022/158 
 
Datum 30 januari 2023 

 

Svar på medborgarinitiativ angående 
cykelväg mellan Tomelilla och 
Simrishamn 

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

Ärendebeskrivning 
Helen Fjällström skrev den 11 november 2022 ett medborgarinitiativ i 
huvudsak enligt följande:  
”Vi är en familj som flyttade till Smedstorp för en månad sedan. Vi kommer från 
Malmö och har sett framemot att bo på landet. Vi valde Smedstorp då byn både har 
goda tåg och buss förbindelser. 

Vår målsättning är att klara av att bara äga en bil trots att vi bor på landet. Min 
sambo har börjat jobba i Gärsnäs på möbelfabriken och jag ska börja jobba i Ystad 
när min mammaledighet är färdig. Vi hade räknat med att Andreas skulle kunna 
cykelpendla till jobbet från Smedstorp till Gärsnäs då det bara är knappt 5 km mellan 
byarna. Men när vi flyttade in insåg vi att det inte finns någon bra cykelväg mellan 
byarna Cykel hade varit det mest logiska transportmedlet att ta till jobbet när det 
endast rör sig om 5 km.  

Vägrenen på väg 11 är endast några cm bred på sina ställen och då det inte är belyst 
någonstans skulle det kunna vara farligt att cykla där tidiga vintermorgnar och resten 
av året med för den delen Det går rätt så tung trafik på väg 11. Vi önskar att 
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Tomelilla kommun och Simrishamns kommun ville engagera sig för den gröna 
utvecklingen och skapa möjlighet för cykelpendling även på landsbygden. För 
folkhälsan hos medborgarna och för minskade utsläpp.  

Det bästa hade varit en cykelväg längs med hela väg 11. Om det är för dyrt: 
åtminstone mellan Smedstorp och Gärsnäs. Detta hade också kunnat bli en fin 
turistattraktion då jag tror det finns många som skulle vilja åka på cykelsemester på 
Österlen och även se inlandet och dess mysiga byar. Första gången jag var på 
Österlen och jag "föll" för regionen var faktiskt på en cykelsemester då jag cyklade 
från Ystad till Simrishamn. 

Då missade jag hela Tomelilla kommun och allt det vackra som finns här. Snälla 
skapa möjlighet för hållbart, grönt, hälsosamt liv på landsbygden genom cykelväg 
längs väg 11. Och så vi slipper köpa två bilar. Allt gott från en ny invånare.” 

 

Förvaltningen, genom planeringsingenjör Håkan Berggren, ger följande 
yttrande:  

Trafikverket har ansvar för utbyggnad av cykelväg längs med riksväg 11. I deras 
cykelvägsplan så ingår inte denna sträcka före 2030. Det har dock gjorts en analys 
(åtgärdsvalstudie) av riksväg 11 där cykelmöjligheterna ingår som en del, som även 
inbegriper sträckan Smedstorp – Gärsnäs. 

Tomelilla kommun har dock påpekat att sträckan är högt prioriterad och vill ha in 
den i cykelvägsplan för Skåne 2018-2029. Sök gärna vidare på: Regional 
infrastrukturplan för Skåne 2022-2033 samt Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029. 

Ekonomiska konsekvenser 
Det är ett ansvar för Trafikverket att bygga cykelväg längs riksvägar och frågan ger 
därför inga ekonomiska konsekvenser för Tomelilla kommun. 

Barnperspektivet 
Tillgängliga cykelvägar är generellt viktigt för barn och alldeles speciellt viktigt när det 
gäller cykelvägar längs riksvägar och andra vägar där det är direkt olämpligt för barn 
att cykla. 

Miljöperspektivet 
Att underlätta för cyklism genom utbyggnad av fler och bättre cykelvägar är en viktig 
miljöfråga. 
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Uppföljning 
Tomelilla kommun följer ärendet kontinuerligt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse planeringsingenjör Håkan Berggren, 30 januari 2023. 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Håkan Berggren 

Planeringsingenjör 

 

 

 

Beslutet skickas till:  

Helen Fjellström 

Balanslistan/Patrik Månehall 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
27 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Sbn § 11 Dnr SBN 2022/186 

Remiss - medborgarinitiativ angående 
farthinder och övergångsställen på 
Storgatan i Smedstorp 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens 
förslag i ärendebeskrivningen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 december 2022 (Ksau § 
201/2022) överlämna medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

 

Helen Fjällström skrev den 11 november 2022 ett medborgarinitiativ i 
huvudsak enligt följande:  
”Som nyinflyttad i Smedstorp har jag lagt märke till att byn endast har ett 
övergångsställe. Detta är uppseendeväckande då det rör sig mycket folk på gatorna 
och förskola och skola ligger geografiskt nära Storgatan. Vi bor precis efter 
ortsnamnsskylten om man kör in i byn från riksväg 11. Där finns en 
hastighetsbegränsningsskylt som visar 40 km/h men vi kan helt klart konstatera att 
förbipasserande INTE håller den hastigheten.  

Detta är farligt! Vi önskar farthinder i samband med hastighetsskylten för att 
trafikanter ska köra 40 km/h. Vi har en son som snart ska börja förskolan När han 
kommer upp i en ålder där han kan gå själv känns Storgatan som en mycket farlig väg 
att korsa. Jag hade varit tacksam om ni kunde hjälp våra medtrafikanter att köra 
enligt hastighetsbegränsningarna genom anläggande av farthinder och hjälpa 
Smedstorps innevånare genom anläggande av övergångsställen.” 

Samhällsbyggnadsverksamheten lämnar följande yttrande: 
Tomelilla kommun är inte väghållare på den aktuella vägen och ber er därför att 
kontakta Trafikverket som har ansvaret för trafiksäkerheten på denna vägsträcka. 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
27 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 11 forts. 

Ekonomiska konsekvenser 
Yttrandet har i sig inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Yttrandet har i sig ingen påverkan på barnperspektivet. 

Miljöperspektivet 
Yttrandet har i sig ingen påverkan på miljöperspektivet. 

Uppföljning 
Inget behov av uppföljning. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig enligt förvaltningens förslag i 
ärendebeskrivningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, handlingsid: Sbn 2023.66. 

Remiss - Ksau § 201/2022 Medborgarinitiativ angående farthinder och 
övergångsställen på Storgatan i Smedstorp, handlingsid: Sbn 2022.2233. 

Tidigare behandling 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade den 17 januari 2023 
(Sbnau § 7/2023) föreslå att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå 
kommunstyrelsens arbetsutskott att yttra sig enligt förvaltningens förslag i 
ärendebeskrivningen. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

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

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

 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

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

Diarienummer: KS 2023/22 
 
Datum 8 februari 2023 

 

Svar på medborgarinitiativ gällande 
belysning utmed gångstråken Norra och 
Södra promenaden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar besvara medborgarinitiativet i enlighet med 
förvaltningens förslag till yttrande och lämna det till budgetberedningen. 

Ärendebeskrivning 
Tryde Byalag har genom ordförande Torgny Larsson den 30 januari 2023 
inkommit med ett medborgarinitiativ med följande lydelse:  
”Det är och har varit ett starkt önskemål från privatpersoner men även från Tryde 
Byalag om belysningen utmed de populära gångstråken Norra Promenaden i 
Tomelilla och Södra Promenaden i Tryde (gamla Eslövsbanan). Jag våga påstå att de 
är Tomelilla kommuns mest populära och använda! Här är det många som dagligen 
promenerar, motionerar, joggar, cyklar men också en hel del hästekipage använder de 
här stråken. Det finns många som använder stråken till arbetspendling antingen till 
fots eller som cyklist. Det är viktigt att de som utnyttjar stråken kan ta sig fram säkert 
även vid mörkare tider. Det är viktigt att Tomelilla kommun aktivt främjar 
invånarnas möjligheter att röra på sig under sin fritid, men även att kunna ta sig till 
jobbet med cykel eller till fots.  

Därför vore det lämpligt att passa på att använda den belysning/armaturer, som ska 
montereras ner i Kronoskogen och ersättas med annan. I samband med att 
nedgrävning av elkabel och uppsättning av belysningen, vore det lämpligt att passa på 
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att göra det så tillgängligt som möjligt för alla, som utnyttjar Södra och Norra 
Promenaden i Tomelilla resp. Tryde.” 

 

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, avger följande yttrande:  
Medborgarinitiativ gällande belysning har inkommit vid flera tillfällen de senaste åren. 
Kommunen ser ständigt över belysningen på olika platser i kommunen och försöker 
identifiera otrygga platser.  

Förvaltningen instämmer i att det är välanvända stråk som initiativtagaren pekar på 
och att det hade varit bra med belysning på åtminstone delar av dessa stråk. 
Emellertid är det så att även om belysning monteras ner i Kronoskogen, så är det en 
relativt stor investering att sätta upp denna på annan plats. Det är inte heller säkert 
att det är lämpliga armaturer att återanvända.  

Ärendet bör därför hanteras i samband med budgetberedningen för budget 2024 
med plan för 2025-2026. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte gjort någon ekonomisk beräkning av förslaget, detta bör bli en 
fråga för budgetberedningen. 

Barnperspektivet 
Det är givetvis positivt för både barn och vuxna med en bättre belysning längs 
gångstråken. 

Miljöperspektivet 
Ur ett miljöperspektiv kan det vara positivt att återanvända, men det ska också 
uppmärksammas att den belysning som nu monteras ner i Kronoskogen är mer 
energikrävande än mer moderna armaturer. 

Uppföljning 
Ärendet följs upp i budgetberedningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 8 februari 2023. 

 

Kommunledningskontoret  
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Johan Linander 

Kanslichef 

 

 

 

Beslutet skickas till:  

Budgetberedningen 

Tryde Byalag/Torgny Larsson 

Balanslistan/Patrik Månehall 
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Hej! 
 
Det är och har varit ett starkt önskemål från privatpersoner men även från Tryde 
Byalag om belysningen utmed de populära gångstråken Norra Promenaden i 
Tomelilla och Södra Promenaden i Tryde (gamla Eslövsbanan). Jag våga påstå att 
de är Tomelilla kommuns mest populära och använda! Här är det många som 
dagligen promenerar, motionerar, joggar, cyklar men också en hel del hästekipage 
använder de här stråken. Det finns många som använder stråken till arbetspendling 
antingen till fots eller som cyklist. Det är viktigt att de som utnyttjar stråken kan ta sig 
fram säkert även vid mörkare tider. Det är viktigt att Tomelilla kommun aktivt främjar 
invånarnas möjligheter att röra på sig under sin fritid, men även att kunna ta sig till 
jobbet med cykel eller till fots.  
 
Därför vore det lämpligt att passa på att använda den belysning/armaturer, som ska 
montereras ner i Kronoskogen och ersättas med annan. I samband med att 
nedgrävning av elkabel och uppsättning av av belysningen, vore det lämpligt att 
passa på att göra det så tillgängligt som möjligt för alla, som utnyttjar Södra och 
Norra Promenaden i Tomelilla resp Tryde. 
 
Varma hälsningar 
 
Torgny Larsson 
Ordf Tryde Byalag 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

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

Diarienummer: KS 2023/4 
 
Datum 29 januari 2023 

 

Anmälningsärenden ksau den 15 februari 
2023 

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

Ärendebeskrivning 
• Protokoll över inspektion av den gemensamma överförmyndarnämnden i 

Tomelilla, Sjöbo, Ystad 

• Kfn § 2/2023 Delegeringsregler för kultur- och fritidsnämnden 
mandatperioden 2023-2026 

• Kfn § 4/2023 Internbudget för kultur- och fritidsnämnden 2023 

• Von § 6/2023 Internbudget 2023 för vård och omsorgsnämnden 

• Bn § 8/2023 Internbudget för byggnadsnämnden 2023 

• Fn § 9/2023 Internbudget 2023 – Familjenämnden 

• Sbn § 6/2023 Internbudget för samhällsbyggnadsnämnden 2023 

• Öfn § 3/2023 Internbudget 2023 för Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd 

• Delegeringsregler för samhällsbyggnadsnämnden mandatperioden 2023–2026 

• Underrättelse - Pressmeddelande: IVO riktar kritik mot Tomelilla kommun 
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• Sammanträdesprotokoll för arbetsutskott 20 januari 2023, Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund (SÖRF) 

•  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg 2023-01-31. 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Thomas Lindberg 

Kommunsekreterare 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunstyrelsen 
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