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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Anna Silver
Nämndsekreterare
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
eva.larka@tomelilla.se

Tomelilla den 14 april 2020 Dnr SBN 2019/2

Samhällsbyggnadsnämnden

Dialoger och informationsärenden

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden genomför idag dialoger och information enligt 
följande:

1. Information från ordförande Sander Dijkstra (M)
- Ordförandebeslut

2. Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
- Information om situationen gällande covid-19

3. Information från VA-chef Anders Ledskog
- VA-bolaget
- Aktuellt om översvämningsärenden

4. Information från bygglovschef Ingrid Järnefelt
- Aktuella byggnationer
- Status för tomtförsäljning
- Inkomna remissvar avseende natur och parkprogram

5. Information från teknisk chef Ulrika Olsson
- Information om lekplatser

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver 14 april 2020.

Anna Silver
Nämndsekreterare
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
anna.silver@tomelilla.se

Tomelilla den 18 mars 2020 Dnr SBN 2020/16

Samhällsbyggnadsnämnden

Årsbokslut 2019

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna nämndens årsbokslut 
för 2019.

Ärendebeskrivning
Verksamhetsanalysen innehåller bland annat en redogörelse över årets 
viktigaste händelser, det sker en verksamhets- och måluppföljning och det 
ekonomiska utfallet redovisas och analyseras. Samhällsbyggnadsnämnden 
redovisar för verksamhetsåret 2019 ett ekonomiskt överskott på 612 tkr. 
Överskottet fördelar sig på de olika verksamheterna med både mindre 
underskott och överskott. 

Vatten- och avloppsverksamheten redovisar ett underskott på 2,7 mnkr. 
Enligt gällande redovisningsregler bokförs underskottet som en fordran 
och är därmed inte resultatpåverkande och påverkar därför inte heller 
samhällsbyggnadsnämndens resultat. 

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter vad gäller 
ekonomiska konsekvenser. Årsredovisningen uppvisar ett positivt 
ekonomiskt utfall för samhällsbyggnadsnämnden.

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

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonom Emilie Olsson, 2020-03-18
Årsbokslut 2020 med verksamhetsanalys, ekonom Emilie Olsson, 2020-
03-18

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Verksamhetschef Niklas Sommelius
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Samhällsbyggnadsnämnden
Ordförande: Sander Dijkstra (M)
Verksamhetschef: Niklas Sommelius

Verksamhetsområde
 Drift av kommunens vatten- och avloppssystem
 Upprättande och myndighetshantering av planer
 Handläggning av bygglov
 Upprättande av kartor
 Husutsättning
 Naturvård
 Miljömålsarbete
 Exploatering och tomtförsäljning
 Förvaltning av kommunala fastigheter
 Tillgänglighetsrådgivning
 Energirådgivning
 Bostadsanpassning
 Tillgänglighetsrådgivning
 Energirådgivning
 Kostenheten, benämnd Måltidsverkstan, består av elva kök som lagar mat till kommunens 

verksamheter
 Logistikcenter för samordnad varudistribution för Ystad, Simrishamn och Tomelilla
 Drift och nyanläggning av kommunens grönytor och gator
 Projektplanering 

Lagar och riktlinjer som styr verksamheten

 Plan och Bygglagen (PBL)
 Lagen om offentlig upphandling (LOU)
 Lagen om upphandling under försörjningssektorn. (LUF)
 Riktlinjer för måltidsverksamheten
 Jordabalken (JB)
 Bostadsanpassningslagen 
 Vattentjänstlagen
 Dricksvattenföreskrifterna
 Trafikförordningen 
 Livsmedelslagen
 Skollagen angående näringsriktiga måltider
 Socialtjänstlagen angående näringsriktiga måltider
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Viktiga händelser 2019

 Ett gemensamt driftbolag för vatten- och avloppsverksamheten bildades tillsammans med 
Simrishamn. 

 Ansvaret för sporthallar, Österlenbadet, friluftsbaden samt motionsspår flyttades från kultur- och 
fritidsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden

 Ansvaret för måltidsverkstan flyttades från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden

 Måltidsverkstan har överlämnat ansvaret för caféet i kommunhuset till LSS

 Ansvaret för handläggning av bostadsanpassning flyttades från familjenämnden till 
samhällsbyggnadsnämnden.

 Färdigställd ombyggnation av Byavägen med nya bussangöringar till Byavångskolan utfördes 
samt separation av kombinerade ledningar och omläggning av vatten och avlopp 

 Ny gång- och cykelväg Villagatan

 Gata-/parkenheten införskaffade en elbil med flak

 Fastighetsenheten införskaffade en elbil

 Kommunens första solcellsanläggning, Pantern 6, driftsattes

 Välagården lades ut till försäljning och köpeavtal skrevs i december 2019

 Byavångsskolan blev första kök i Sverige att prova Foodduck som portionerar smörgåsmargarin

 Köket på Ängens förskola togs i bruk i januari

 Måltidsverkstan har införskaffat en gasbil

 Föreläsning om samordnad varudistribution hölls tillsammans med energikontor sydost, i 
Sundsvall och Luleå

 En filminspelning om samordnad varudistribution gjordes tillsammans med Länsstyrelsen i 
marknadsföringssyfte

 Biblioteket i Smedstorp blev meröppet

 Ängens förskola byggdes till (Pantern 6) här finns även nattverksamhet, nytt tillagningskök, 
reservelverk och trycksatt nödvattensystem

 Kraftig nederbörd över Tomelilla tätort orsakade översvämningar. Utredningar pågår för att 
klargöra ansvarsförhållandena efter den kraftiga nederbörden den 13 juli där ett sjuttiotal 
fastigheter vattenskadades

 Färdigställt exploatering Karlsborg etapp 3a

 Restaurering stenparti Stadsparken

 Lekplatsen i Spjutstorp färdigställdes

 Plan för cykelleder togs fram

 Projektering av dricksvattenledning från Brösarp mot Kivik utfördes
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Verksamhetsuppföljning
Under året byggdes en ny lekplats i Spjutstorp. Denna var tänkt att byggas under våren 2019, men 
oklarheter kring detaljplanens möjligheter att bygga anläggningen försenenade projektet till hösten 2019.

Det gamla stenpartiet i stadsparken renoverades våren 2019. Detta projekt utfördes i egen regi och gav 
många positiva kommentarer från allmänheten. Tidplan och utförande gick som planerat, mycket på 
grund av ett nära samarbete inom verksamheten med korta beslutsvägar. Effektivisering av skötselytor
har utförts. Vi har planterat ett större antal träd runtom i tätorten under året.

Avverkning av granskog har skett i Kronoskogen och Skogsbacken. Återplantering av lövträd kommer 
att ske under 2020.

Under hösten 2019 gjordes förbättring av cykelparkeringar, belysning och gång och cykelbanor vid 
järnvägsstationen i Tomelilla. Detta leder till förbättrad tillgängligheten och trygghet för resenärer. Vissa 
planteringar återstår dock innan förbättringen är helt klar, men sker under 2020. Cykelledsplan för 
utbyggnad av cykelvägar har tagits fram och beslutats.

Byggnation skedde på exploateringsområde Karlsborgsområdet i sydvästra delen av Tomelilla. Under 
året upprättades en ny rutin gällande hanteringen av exploatering mellan detaljplan till färdigställande av 
tomtmark samt vem som har ansvar i de olika stegen. 

Införskaffande av reservelverk till Kastanjeskolan och brandstationen är en utveckling av att säkerställa 
datakommunikation mellan kommunala anläggningar. Brandstationens reservelkraftverk ersattes med ett 
nytt som täcker hela fastigheten Ullstorps 1:7. Det tidigare elverket omfattade endast Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund.

Medarbetare, politiker och allmänhet som besökt kommunhuset har säkert uppmärksammat den 
ombyggnation av gårdarna som varit för att säkerställa tätning av takbjälklag över källaren i 
kommunhuset. Orsaken till att renoveringen utfördes var på grund av sprickbildningar i grundsulans 
tätskikt som orsakade läckage av dagvatten.  

Fastighetsverksamheten har satsat på energibesparande åtgärder, under året utfördes byte av ljuskällor till 
LED-belysning och övervakad styrning inom fastighetsverksamheten.

Under året levererade vatten- och avloppsverksamheten dricksvatten och mottog avloppsvatten från 
abonnenterna. Verksamheten följs upp genom löpande provtagning och egenkontroll och 
avrapportering till kommunens tillsynsmyndigheter Länsstyrelsen och Miljöförbundet.

Måltidsverkstaden arbetade vidare med att minska matsvinn och arbeta mer miljövänligt.

Nämnden har inte antaget någon internkontrollplan för 2019, vilket revisionen kritiserade i sin 
granskning av nämnden. 

Uppföljningen av privata entreprenörer har genomförts i enlighet med den rutin som finns. 
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Måluppföljning

Nämndsmål Måluppföljning

Förbättra dialogen med medborgarna vid 
klagomål och felanmälningar

Målet är delvis uppfyllt

Bygg och samordna fiberutbyggnaden så att 95 
procent av alla hushåll och företag har tillgång 
till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020

Målet är inte uppfyllt

Gång- och cykelleder ska byggas ut Målet är uppfyllt
Buskörningen i Tomelilla ska minska Målet är delvis uppfyllt
Öka användningen av förnyelsebar energi Målet är uppfyllt
Reducera plastanvändningen Målet är delvis uppfyllt
Öka förnyelsetakten i vatten- och avloppsnäten Målet är delvis uppfyllt
Tomelilla tillvaratar och tillgängliggör 
digitaliseringens möjligheter

Målet är uppfyllt

Hållbarhetsarbetet ökar och genomsyrar hela 
förvaltningen

Målet är uppfyllt

Antalet besökare i simhallen ska öka Målet är uppfyllt

Motionsslingornas ställning som tätortsnära 
besöksmål ska utvecklas

Målet är uppfyllt

Under våren antog nämnden ett förslag på hur verksamheten ska arbeta med såväl klagomål som 
synpunkter samt hur verksamheten ska bli bättre på att arbeta med avtals- och verksamhetsuppföljning 
av entreprenörerna inom grönyteskötsel. Arbete har också skett i workshops för att förbättra hemsidan 
så att det ska bli lättare att lämna synpunkter. Samtidigt har förvaltningen initierat ett arbete med att se 
över hela kommunens hantering av klagomål och synpunkter. Vi kan konstatera att verksamheten inte 
har nått målet fullt ut.

Bredbandsutbyggnaden går inte i enlighet med det mål som finns. Den senaste officiella statistiken från 
oktober 2018 visade att 57 procent av alla hus och företag har fått möjlighet till höghastighetsbredband. 
Bedömningen är att det kommer att vara svårt att nå målet med anledning av att det är många aktörer 
inblandade i utbyggnaden samt att Trafikverket har långa handläggningstider. Den officiella statistiken 
finns inte tillgänglig än för 2019. Målet om att 95 % av alla hushåll bör ha fått möjlighet till 
höghastighetsbredband år 2020 kommer kommunen inte att nås. Däremot finns det en god förhoppning 
om att målet om att alla bör ha fått möjlighet till höghastighetsbredband år 2025, kommer att nås. Under 
2019 har Tomelilla kommun gett möjlighet för fiberanslutning till 500 hus.

Totalt sett har verksamheten byggt ut ca 2000m gång och cykelväg i tätorten. Eftersom det inte finns 
någon målindikator förutom att det ska byggas mer är målet uppfyllt.

När det gäller buskörningen i Tomelilla har verksamheten inte fått in några synpunkter kring detta, vilket 
inte är att jämställa med att det inte existerar buskörning. Verksamheten har fokus på att sänka 
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hastigheten på vissa specifika gator genom att införa hinder eller smala av gatan för att få ner 
hastigheten. Målet är delvis uppfyllt.

Under året har verksamheten ökat takten att ersätta lampor med led-belysning och kommunens första 
solcellsanläggning har invigts. Målet är uppfyllt.

Målet att reducera plastanvändningen är delvis uppfyllt. Verksamheten försöker exempelvis att införa att 
golvmattor som läggs är i naturmaterial.

Förnyelsetakten inom vatten och avlopp måste öka. Vatten- och avloppsverksamheten arbetar för att 
kunna genomföra fler förnyelse-projekt. Målet är delvis uppfyllt.

Alla verksamheter försöker i de små förändringarna har intresse och även kunskap för att tänka digitalt 
först eftersom många av våra verksamheter arbetar med teknik från såväl styrsystem till hur redovisar vi 
geografiska områden på andra sätt än tidigare. Målet är uppfyllt.

Alla verksamheten inom samhällsbyggnad har fokus på hållbarhet såväl i planarbetet som hanteringen av 
det offentliga rummet till inom VA-verksamheten. Målet är uppfyllt.

Antal besökare till simhallen under 2019 var 38 966 stycken. 

Verksamheten har röjt sly och rensat upp slingorna och även bättrat på färgmarkering för bättre 
tydlighet. Alla kommunens motionsslingor finns numera på hemsidan. Under 2020 kommer 
informationen även kompletteras med kartor.  Målet är uppfyllt.
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Ekonomi

Ekonomi (tkr) inklusive vatten och avlopp Jan - dec Jan - dec
2018 2019

Intäkter 102582 111331
Kostnader -132898 -139801
Nettokostnader 30316 28470
Budgeterade nettokostnader 25286 29083
Budgetavvikelse -5030 612

Investeringar 76220 46987
Budgeterade investeringar 97450 62450
Budgetavvikelse 21230 15463

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott på 0,6 mnkr som fördelar sig på de olika 
verksamheterna med både mindre underskott och överskott. 

Vatten- och avloppsverksamhetens underskott uppgår till 2,7 mnkr. Enligt gällande redovisningsregler 
bokförs underskottet som en fordran och är därmed inte resultatpåverkande och påverkar därför inte 
heller samhällsbyggnadsnämndens resultat. 

Gata-/parkverksamhetens har ett resultat på 0,5 mnkr. Detta hänför sig främst till att verksamheten haft 
mer projekt under hösten än förväntat och att verksamheten haft både sjukskrivningar och en vakant 
tjänst. 

Verksamheten för miljö och natur har också ett överskott på 0,5 mnkr, vilket beror på att verksamheten 
under året har haft en vakant tjänst.

Fastighetsavdelningen visar på ett underskott på 0,7 mnkr. Detta beror på ökade energikostnader samt 
nedskrivning av anläggning. 

Måltidsverkstan redovisar ett resultat på minus 0,2 mnkr beroende på ökade kostnader i samband med 
införande av digitaliseringssystem samt lägre intäkter med anledning av att organisationen arrangerade 
färre möten med kaffe och produkter från cafeterian. 

Planverksamheten går med ett överskott med 0,5 mnkr. Detta hänför sig främst till att verksamheten har 
vakanta tjänster och därmed mindre intäkter för uppdrag. 

Investeringar 
Samhällsbyggnad upparbetade investeringsvolym uppgår till ca 47 mnkr, varav 13,4 mnkr avser vatten 
och avloppsverksamheten. De enskilt största projekten under perioden har varit ombyggnation av 
Byavägen. Verksamheten har även investerat i ny dränering för kommunhuset. 

Under året har verksamheten även arbetat med att färdigställa Ängens förskola med nattverksamhet, nytt 
tillagningskök, reservelverk och trycksatt nödvattensystem. Investering på smedstorps bibliotek för att 
öka tillgängligheten med mer-öppet.
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Ekonomi (tkr) vatten och avlopp Jan - dec Jan - dec
2018 2019

Intäkter 31891 34710
Kostnader -31891 -34710
Nettokostnader 0 0
Budgeterade nettokostnader 0 0
Budgetavvikelse 0 0
Ej resultatpåverkande underskott som avgår från resultatfond 400 -2747
Investeringar 8415 13364
Budgeterade investeringar 19800 17700
Budgetavvikelse 11385 4336

Vatten- och avloppsverksamheten redovisar ett underskott på 2,7 mnkr. 
Enligt gällande redovisningsregler bokförs underskottet som en fordran och är därmed inte 
resultatpåverkande och påverkar därför inte heller samhällsbyggnadsnämndens resultat. 

Vatten- och avloppsverksamheten hade efter verksamhetsåret 2018 en positiv resultatfond på 0,4 mnkr. 
De högre kostnaderna från 2017 och framåt består främst av högre kapitalkostnader för de stora 
investeringar som genomförts och som planeras kommande år. Verksamheten hade lägre personal-
kostnader på grund av vakanta tjänster, vilket dock leder till högre kostnader för inhyrd personal. För att 
komma i balans har vatten- och avloppstaxan höjts med 12 % till 2020 och verksamheten planerar att 
föreslå ytterligare höjning inför år 2021. En osäkerhet finns hur stora krav som verksamheten kommer 
att få från försäkringsbolagen gällande de skador som översvämningarna den 13 juli 2019 orsakade.

Framtid
Om samhällsbyggnadsverksamheten ska lyckas krävs struktur. Det krävs struktur internt, men också 
politiskt. Tjänstemän och politiker måste ha bättre grund att stå på för att bli tydligare och spetsigare i 
våra respektive roller. Det är bland annat därför som cykelledsplanen togs fram. Det är också därför att 
verksamheten nu tar fram trafikplan och belysningsplan. 

Den senare har sitt ursprung från den totala avsaknaden av struktur kring hur och varför kommunen har 
belysning på sina vägar eller på vägar där det är annan väghållare. Bakom detta gömmer sig ansvar, 
kostnader, elsäkerhet och förväntningar på kommunen, lokala vägföreningar, trafikverket samt enskilda 
näringsidkare.

En översyn av trafikföreskrifter är nödvändig och kommer därför att göras, vilket kan leda till 
omskyltning på vissa platser. En ökning av elbilar runt omkring oss kanske också måste leda till 
ändringar i gatumiljön eftersom elbilarna har lägre ljud än traditionella bilar och som därför kan leda till 
ökade incidenter med andra som vistas i gatumiljön.
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Hållbarhetsperspektiv är ett perspektiv som allt mer blir påtagligt för samhällsbyggnadsverksamheten. 
Det kan handla om allt från smartare grässorter till hur byggs vägar och fastigheter utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. Andra exempel är att det kommer att handla om att verksamheten vid kommande 
investeringar eller projekt kommer att ha fokus på miljövänliga alternativ för att åstadkomma hållbara 
lösningar. Exempel på detta är att vid inköp av fordon väljer vi i första hand el eller gasdrivna fordon. 
Vid renovering av kommunala fastigheter implementerar vi solceller. All belysning som byts ut, ersätts 
med LED-belysning. Det kommer att fokuseras på energibesparande åtgärder och utbyggnad av 
förnybar energiform samt bättre kontroll på säkerheten med elektroniskt passersystem.

Måltidsverkstan ska i ännu större utsträckning hitta miljövänliga alternativ avseende förbrukningsmaterial 
och rengöringsmedel. Måltidsverksamheten kommer att arbeta ännu mer klimatsmart med ”jord till 
bord” genom fler säsongsanpassade råvaror.

Det är dock viktigt att verksamheten gör en riskanalys vad dessa val innebär vid en kris så att 
kommunens sårbarhet inte ökar.

Vatten- och avloppsverksamheten kommer att samordnas i ett gemensamt kommunalt driftbolag 
tillsammans med Simrishamn från och med 1 juli 2020. Det innebär att all VA-personal erbjuds 
anställning i det nya bolaget och hela verksamheten kommer att lyftas ut från nämndens ansvar. 
Huvudmannaskapet för anläggningar och fastställande av taxa ligger kvar i kommunen.

Kompetensförsörjningen av samhällsbyggnadsverksamheten är en kritisk punkt där kommunen har allt 
svårare att hitta rätt person till rätt tjänst. Verksamheten har också vissa tjänster som inte kräver 100 
procent i sysselsättningsgrad. Därför är verksamheten övertygad om att kommunen måste hitta lösningar 
över kommungränsen. Det måste inte nödvändigtvis ske inom SÖSK utan kan även omfatta andra 
kommuner i vår närhet. Fler avtal att dela tjänster mellan sig är nog en lösning som kommunen kommer 
att se inom kort.

Samhällsbyggnadsverksamheten har en central del i såväl den strategiska planeringen som den direkt 
operativa delen. Verksamheten måste därför försöka att bli tydligare hur verksamheten ska utvecklas 
tillsammans med andra verksamheter och hur vi kan utveckla kommunen. Infrastruktur för de olika 
trafikslagen är viktiga faktorer som påverkar medborgarnas vardag där samhällsbyggnadsverksamheten 
har en funktion att fylla.

Samhällsbyggnadsverksamheten måste ta taktpinnen i den samhällsanalys som kommunen måste göra. I 
analysen måste befolkningsstatistik, ekonomi, beteenden och förväntningar inkluderas så att 
verksamheten kan bidra till att öka kommunens attraktionskraft och bidra till att det känns tryggt och bra 
att vara medborgare i kommunen.

Den omorganisation som genomförts med fokus på att bli effektivare genom färre medarbetare har 
kunnat genomföras genom att medarbetare har valt att lämna organisationen, vilket medfört att verk-
samheten inte behövt använda sig av omställningsåtgärder. 

Under 2020 och 2021 måste verksamheten börja överväga vilka arbetsuppgifter ska vi arbeta med och 
vilka arbetsuppgifter vi kan sluta med. Det senare måste kommuniceras med politiken. 
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Verksamhetschefen är övertygad att om det inte kommer mer medel till verksamheten måste 
verksamhetens uppdrag minska.

På lång sikt måste samhällsbyggnadsverksamhetens uppdrag förtydligas och ha de resurser som krävs för 
att lösa uppgifterna. Men mer resurser är inte enbart lösningen, utan en tillitsbaserad styrning och tydlig 
organisation och uppdrag kan åstadkommas även utan mer resurser. Samhällsbyggnadsverksamheten 
måste ha en bättre dialog och vara tydliga vad de resurser som verksamheten har går till. Bättre 
kommunikation och tydlighet kan eventuellt leda till att synpunkter minskar. Därför är det viktigt att 
verksamheten tänker att kommunicera genom de plattformar som finns för att dra på sig onödig kritik.
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1 (2)

Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
anna.silver@tomelilla.se

Tomelilla den 18 mars 2020 Dnr SBN 2020/62

Samhällsbyggnadsnämnden

Budgetremiss svar Samhällsbyggnad 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås att godkänna yttrandet gällande 
budgetremiss 2021.

Ärendebeskrivning
Den största utmaningen som nämnden har är förväntningar. Det finns en 
mängd olika frågor allt från hur torget i Tomelilla ska utvecklas, vägar, 
belysning, översvämningar, renhållning, sporthallar/bad där medborgarna 
har förväntningar som verksamheten inte kan uppnå i dagsläget. 
Det budgetförslag som är framtaget är en stram budget där verksamheten 
i stort sett är den samma. Utveckling får således ske genom omprioritering 
av verksamhet. Samhällsbyggnadsnämnden har en stor önskelista när det 
gäller investeringar, men många av de investeringar som nu kommer är 
investeringar som borde ha sjösatts sedan några år tillbaka. 
När andra nämnder har en demografisk uppräkning av volymer har 
tekniska nämnder inte någon motsvarande uppräkning av faktorer som de 
inte kan påverka.

Ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser som kan uppstå är exempelvis att det sker kraftiga 
prisökningar vilket innebär att uppräkningen av budgeten inte tar hänsyn 
till detta. Med kraftiga höjningar av energi, livsmedel, va, renhållning mm. 
sker en urholkning av budgeten, vilket innebär att det är en ständig 
effektivisering för att ha nå en budget i balans. När andra nämnder har en 
demografisk uppräkning av volymer har tekniska nämnder inte någon 
motsvarande uppräkning av faktorer som de inte kan påverka.
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2 (2)

Barnperspektivet
Någon direkt påverkan på barn och ungdomar har inte budgetskrivelsen. 
Däremot finns det verksamheter inom investeringsdelen som påverkar 
barn t ex lekplatser, badanläggningar, skolor, förskolor, belysning samt 
trygghetsskapande åtgärder. 

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonom Emilie Olsson, 2020-03-18
Remiss mål och budget 2021-2023, 2020-03-18

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND

1. NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för följande:

 Kommunens fastigheter och anläggningar
 Lös egendom i kommunens ägo, som inte ansvaras för av annan nämnd
 Kommunens gator, trafikanläggningar, planteringar, lekplatser och andra allmänna platser
 Kommunens vatten- och avloppsanläggningar
 Offentlig renhållning och belysning
 Frågor som rör internetuppkoppling och annan kommunikationsinfrastruktur
 Kommunens intressen i vattenråd och dikningsföretag
 Tillgänglighetsfrågor
 Miljöfrågor
 Kommunens måltidsfrågor och dess utveckling
 Bostadsanpassningsbidrag

2. DRIFTBUDGET

2.1. Beskriv nämndens största och viktigaste utmaningar

Den största utmaningen som nämnden har är förväntningar. Det finns en mängd olika frågor allt från 
hur torget i Tomelilla ska utvecklas, vägar, belysning, översvämningar, renhållning, sporthallar/bad 
där medborgarna har förväntningar som verksamheten inte kan uppnå i dagsläget. 

Det budgetförslag som är framtaget är en stram budget där verksamheten i stort sett är den samma. 
Utveckling får således ske genom omprioritering av verksamhet. Samhällsbyggnadsnämnden har en 
stor önskelista när det gäller investeringar, men många av de investeringar som nu kommer är 
investeringar som borde ha sjösatts sedan några år tillbaka. 

En utmaning som finns och som är kostsam för kommunen är gatubelysning. Det har hittills inte 
funnit någon princip i kommunen om hur kommunen ser på behovet av belysning och vem som har 
ansvaret. Den belysningsplan som är under upparbetande kommer att leda till att kommunen får 
principer om ansvar och kostnader i olika delar av kommunen. Detta kommer att underlätta såväl det 
politiska ansvaret som ansvaret för utförandet av tjänstemannaorganisationen.

En annan utmaning som finns i kommunen är balansen mellan tätorten Tomelilla och de mindre 
tätorterna i kommunen. En tätort som är attraktiv och som upplevs som trygg och ren innebär att 
fastighetsägare och affärsidkare vill satsa och utveckla sin verksamhet. Nämnden anser att det är 
viktigt för hela kommunen att börja diskutera och våga satsa på tätorten Tomelilla. 

Någon direkt demografisk effekt finns inte på det ansvarsområde som är samhällsbyggnad, men när 
kommunen ökar i befolkning kommer det exempelvis behovet av planärenden att öka och det kan 
handla om såväl tomter för privat personer, men också behovet av mark för företagsetablering. Fler 
personer i kommunen påverkar trafiksäkerheten osv.

Den sista utmaningen är brist på prisuppräkning. Matpriser och pelletspriser har ökat långt mer än 
normala konsumentprisindex. Livsmedelspriserna höjdes exempelvis med ca tio procent. Det innebär 
att när uppräkningen av budgeten inte tar hänsyn till höjningar av energi, livsmedel, va, renhållning 
mm sker en urholkning av budgeten, vilket innebär att det är en ständig effektivisering för att ha en 
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budget i balans. När andra nämnder har en demografisk uppräkning av volymer har tekniska nämnder 
inte någon motsvarande uppräkning av faktorer som de inte kan påverka.

2.2. Demografiska effekter
Någon direkt demografisk effekt finns inte. 

2.3. Konsekvenser av barnperspektivet 
Någon direkt påverkan på barn och ungdomar har inte budgetskrivelsen. Däremot finns det 
verksamheter inom investeringsdelen som påverkar barn t ex lekplatser, badanläggningar, skolor, 
förskolor, belysning samt trygghetsskapande åtgärder. 
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3. INVESTERINGSBUDGET
Investeringsbudget 2021 2022 2023 Kapitalkostnader Prio Kommentarer

Gata Park
Asfaltsprogram 1 000 000 1 000 000 1 000 000 101 500 1
Stadsparken, försköning 2021 100 år 500 000 50 750 1
Lekplatser, Tomelilla 1 500 000 1 500 000 1 500 000 152 250 1 minskad drift
Snabbusshållplatser 1 000 000 0
Gatubelysning 1 500 000 1 500 000 1 500 000 152 250 1 minskad drift
GC-väg västergatan,enligt cykelledsplanen / (Ullstorpvägen) ( barnperspektiv) 1 000 000 1 000 000 1 000 000 101 500 1 ökad drift
Gångväg öster stationen till Torget 1 500 000 152 250 2 nyanläggning inkl asfalt och belysning
Rosendahlsvägen 300 000 30 450 2 Farthinder
Julbelysning 500 000 200 000 200 000 101 500 2 ökad drift
Gatuinvesteringar i  samb. VA (denna gör att vi kan minska Asfalt) 8 000 000 8 000 000 8 000 000 406 000 1 gatuinvesteringar isamband med  sanering V/A ledningar 
Eon´s strategiska val 1 000 000 500 000 500 000 101 500 2 särskilja kommunes el-anläggningar från luftledningar

Samhällsbyggnadsnämndens förslag 3 000 000 304 500 2 trygghetsskapande åtgärder i centrala Tomelilla
Byte av namn på enskilda vägar. 1 500 000 152 250 1 skrivelse från Ive Persson 
Ullstorpsvägen 1 000 000 101 500 1 Ny utformning,  rabatter, asfalt i samband med G/C-väg
Välabäcken 1 000 000 101 500 1 rensning bättre flöde.
Rännstensbrunnar 200 000 20 300 1 reperationer 
Byte av befintlig till ny Flakbil 300 000 300 000 60 900 1
Åtgärder trafiksäkerhet 1 500 000 500 000 0
Trappa fru hammars väg 500 000 0 Renovering eller flyttning

Tillgänglighetsåtgärder/trygghetsåtgärder 1 000 000 1 000 000 1 000 000 101 500 1
Pågående projekt från 2020 2 000 000 2 000 000 2 000 000 203 000 1
Oförutsett 1 000 000 1 000 000 1 000 000 101 500 1

Summa: GK- service 27 800 000 20 000 000 19 200 000 2 496 900

Fastighet 2021 2022 2023 Kapitalkostnader Prio Kommentarer

utbyte av bef/gammal bil till gas eller/el 150 000 150 000 150 000 50 750 1 Ny bil
Byta lysrörsarmaturer till LED-armaturer* 1 000 000 0 2 Byavångsskolan 2021,  minskad drift
Nya mattor , allmänutrymmen 300 000 20 300 1 Byavångsskolan
Konstgräs 3 500 000 710 500 1 Sporthallen/Simhallen
Ny traktor till konstgräsplan 600 000 121 800 1 Sporthallen/Simhallen
Solceller på taket* 2 000 000 203 000 2 Sporthallen/Simhallen, minskad energiförbrukning
Byta lysrörsarmaturer till LED-armaturer* 500 000 50 750 1 Västervången förskola, minskad energiförbrukning
Nytt yttertak inkl solceller* 3 000 000 169 167 1 Västervången förskola
Nya vent agg + automatisera driften+ golvvärme reglering* 4 000 000 270 667 1 Västervången förskola, minskad energiförbrukning
Låssystem/passersystem/larm 1 000 000 101 500 1 Västervången förskola, minskad energiförbrukning
Nya lekredskap/utemiljö 300 000 30 450 1 Västervången förskola
Ny styrning till portarna SÖRF 400 000 40 600 1 Brandstationen/GK/Milj
renovering till V/A 1 500 000 152 250 2 Järnvägsstaionen 
Nytt vent agg med eller utan kyla ?* 4 000 000 0 Norrevång
Solceller på taket * 2 500 000 0 Norrevång, minskad energiförbrukning
Omfogning tegelfasad 500 000 0 Kulturhuset, minskad energiförbrukning
Byta lysrör till LED-armaturer, gamla delen* 200 000 0 Ängen(Smörblomman)
Styr & regler * 500 000 0 Kulturhuset, minskad energiförbrukning
Konventera lås/passersystem/larm 500 000 0 Kulturhuset
Invändigt ytskikt, vagnhallen 200 000 0 Brösarps brandstation
Nya portar 200 000 0 Brösarps brandstation
Utemiljö, asfalt, vattenavrinning 200 000 0 Brösarps brandstaion, minskad drift
Nytt agg + styr och regler * 3 000 000 0 Brandstation/GK/Milj
Byta lysrörsarmaturer till LED- armaturer* 1 000 000 0 Brandstation/GK/Milj
Nytt tak lågdelen +  kallförrådet+vagnhallen+taksäkerhet, solceller* 4 000 000 0 Brandstationen/GK/Milj
Nytt passagesystem/larm/lås 1 000 000 0 Brandstationen/GK/Milj
köksutrustning 300 000 0 Brösarps skola
Byta lysrörsarmaturer till LED-armaturer* 1 000 000 0 Brösarps skola
Invändigt ytskikt 1 000 000 0 Onslunda skola, minskad drift
Lekredskap/utemiljö/lekstuga 1 500 000 0 Onslunda skola
Hiet + utegym+ belysning 1 500 000 0 Kastanjeskolan
Renovering av klassrum 500 000 0 Kastanjeskolan, minskad drift
Ny asfalt tennisbanan 400 000 0 Sporthallen/Simhallen
Utbyte lås/passagesystem/larm/brandlarm 2 000 000 0 Kommunhuset
Låssystem/passersystem/ny led-belysning* 1 000 000 0 Solhuset
Asfalt, personalparkering 200 000 0 Lärkans förskola
Solceller på taket* 1 000 000 0 Kulturhuset
totalrenovering inkl reningsanläggning 3 000 000 236 833 2 Eljarödsbadet 
renovering inkl reningsanläggning 5 000 000 0 Välabadet
renovering inkl reningsanläggning 2 600 000 0 Smedstorp
Pågående proj från tidigare år 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0 1 Pågående proj från 2020
Ospecificerat/tillgängighet 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0 1 Ospecificerat/tillgängighet 

Summa: Fastighetsavdelningen 26 250 000 20 950 000 28 150 000 2 158 567
* energibesparingsåtgärder SBN 2020/34
2020: Kommunhuset ny vent och solpaneler

Investeringsbudget 2021 2022 2023 Kapitalkostnader Prio Kommentarer
Övrigt fiberutbyggnad 16 000 000 2 000 000 2 000 000 649 600

2021 2022 2023 Kapitalkostnader Prio Kommentarer
Total investeringssumma Samhällsbyggnad exl VA 70 050 000 42 950 000 49 350 000

Inom gatu-och parkverksamheten är flertalet av de investeringar som är upptagna kopplade till 
tidigare beslut såsom lekplatser eller stadsparken. Andra investeringar har koppling till VA och 
översvämningsproblematik, där verksamheten kommer att göra insatser i samband med att va-enheten 
bygger om sina ledningar. De insatser som görs i den offentliga miljön såsom farthinder eller 
busshållplatser är investeringar som syns för medborgarna. Gatubelysning är ett annat område som 
kräver framtida investeringar pga de komponenter (kvicksilver) som ska fasas ut och ersättas med 
LED-belysning.

Samhällsbyggnadsnämnden tar initiativ till enkla åtgärder för centrala Tomelilla, framförallt Torget. 
Torget i Tomelilla är, och har länge varit ett område med en ökande upplevd känsla av otrygghet. 
Målet är att få Torget till en samlingsplats där människor känner sig trygga och att Torget blir en 
naturlig plats att umgås på. De investeringar som nämnden önskar motsvarar ca 3 mnkr.
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Inom fastighetsverksamheten är det investeringar som antingen måste krävs av olika anledningar eller 
investeringar i fastigheter som minskar energiförbrukningen och som är i linje med kommunens 
energiplan. När det gäller friluftsbaden är det kopplat till det uppdrag som nämnden och förvaltningen 
fick av kommunstyrelsen och där nämnden fattade beslut om i mars 2020.

Fiberutbyggnaden fortsätter enligt den plan som kommunen fastslagit.

VA
Objekt/ Anläggning Orsak till åtgärd Drift/ Investering 2021 2022 2023 Kapitalkostnader
Fågeltofta ARV 2 000 000 3 000 000
Brösarps ARV Öka kapaciteten Re-Investering 1 000 000 5 000 000 0
Brösarps ledningsnät Avtal Ny-Investering 9 000 000 247 500
Ledningsnät Öka säkerheten Re-Investering 500 000 1 000 000 1 000 000 27 500
Ledningsnät Utbyggnad Ny-Investering 1 000 000 1 000 000 1 000 000 27 500
Ledningsnät Minska tillskottsvatten Re-Investering 2 000 000 55 000
Ledningsnät Utbyggnad Ny-Investering 3 000 000 0
Tomelilla s-ledningsnät Öka kapaciteten Re-Investering 3 000 000 82 500
Ledningsnät Minska tillskottsvatten Re-Investering 1 000 000 1 000 000 1 000 000 27 500
Ledningsnät Minska förluster Re-Investering 1 000 000 1 000 000 1 000 000 27 500
Brösarps VV Öka kapaciteten Ny-Investering 3 000 000 105 000
Smedstorps VV Myndighetskrav Re-Investering 6 000 000 210 000
Tomelilla VV Myndighetskrav Re-Investering 2 000 000 70 000
Tomelilla VV Öka kapaciteten Re-Investering 8 000 000 0
Ledningsnät Öka säkerheten Re-Investering 1 500 000 0
Eljaröd s-ledningsnät Minska tillskottsvatten Re-Investering 2 000 000 0
Eljaröd v-ledningsnät Minska vattenförlust Re-Investering 1 500 000 0
Fågeltofta v-ledningsnät Minska vattenförlust Re-Investering 1 500 000 0
Skåne Tranås s-ledningsnät Minska tillskottsvatten Re-Investering 2 500 000 0
Smedstorp v-ledningsnät Minska vattenförlust Re-Investering 600 000 16 500
Tomelilla ledningsnät Minska tillskottsvatten Re-Investering 4 000 000 3 000 000 6 000 000
Övraby v-ledningsnät Minska vattenförlust Re-Investering 1 500 000
Ledningsnät Öka redundans Investering 200 000 5 500
Avloppsanläggningar Öka säkerheten Investering 300 000 300 000 300 000 10 500
Vattenverk Öka kapaciteten Investering 500 000 1 000 000 0
Övrigt Förbättra arbetsmiljö, säkerhet Investering 1 000 000 1 000 000 0

Totalt investeringar 35 600 000 26 800 000 24 800 000 912 500

Exkl intäkter 27 760 000 25 800 000 20 800 000 912 500

VA:s behov av investeringar är starkt kopplade till behovet att bygga om ledningsnätet för att minska 
risken för översvämningar men även förlust av vatten. Den första åtgärden är nödvändig för att göra 
kommunen attraktiv som boendekommun, men också minska ev. skadeståndsanspråk från privata 
fastighetsägare. Den senare är en hållbar strategi eftersom det är förlust att rent vatten försvinner på 
väg till konsument.

Totalt investeringsbehov för samhällsbyggnad är ca 70 mnkr för 2021, 43 mnkr för 2022 samt 49 
mnkr för 2023 exklusive VA-investeringarna. VA-investeringarna (brutto) är beräknade för 2021 med 
36 mnkr, 27 mnkr för 2022 samt drygt 25 mnkr för 2023.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

Ksau § 23 Dnr KS 2019/199

Planeringsförutsättningar för budget 2021 med plan för 
2022-2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar fastställa 
planeringsförutsättningarna för arbetet med mål- och budget 2021-2023 i 
enlighet med tjänsteskrivelsen samt remittera förutsättningarna till 
nämnderna som ska inkomma med de utmaningar och möjligheter man ser 
för den kommande planperioden.

Nämnderna ska även i remissyttrandet ange sina investeringsbehov för 
perioden 2021-2023.

Nämnderna ska lämna sin remissyttranden senast den 27 mars 2020. Dessa 
yttranden kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna 
och budgetberedningen.

Deltar inte i beslutet
Ida Bornlykke (S) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Målarbete
Kommunfullmäktige beslutade 2019 om en ny målmodell. Den innebär att 
kommunen ska arbeta med färre mål och ta sin utgångspunkt i områden där 
verksamheten behöver utvecklas och förbättras. Kommunfullmäktige 
beslutade om nedanstående övergripande mål; tre målområden med vardera 
två mål. Varje målområde omfattar flera nämnders arbete Kommunstyrelsen 
och nämnderna tar beslut om mål utifrån respektive målområde. Utanför 
målarbetet ska även sådant som bedöms väsentligt att följas upp ske via olika 
nyckeltal. Möjlighet till benchmarking med andra kommuner ska vara en 
viktig komponent i mål- och uppföljningsarbetet.

Visionen pekar ut riktningen och den beskriver ett önskat framtida tillstånd 
och tar hänsyn till de sociala, ekologiska och ekonomiska perspektiven. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

§ 23 forts.

Visionen
Under hösten 2019 har arbetet med att ta fram en ny vision pågått och den 
nya visionen ska enligt tidplan antas av kommunfullmäktige under våren 
2020.

För närvarande är visionen:

Kommunfullmäktiges övergripande mål:

Mål för god ekonomisk hushållning
Mål för god ekonomisk hushållning ska enligt lag beslutas och redovisas i 
budgeten. Dessa mål består såväl av finansiella som verksamhetsmål för god 
ekonomisk hushållning.

Enligt ekonomistyrningsreglementet utgör ekonomin gränsen för 
verksamhetens omfattning. Tomelilla kommun har ett relativt svagt 
ekonomiskt läge med en lägre resultatutveckling än övriga kommuner i Skåne 
samt en lägre soliditetsnivå än snittet. Resultatnivån behöver förbättras i 
förhållande till verksamhetens bruttokostnader för att möta förväntade 
framtida utmaningar. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

§ 23 forts.

Detta skulle ge utrymme för att skattefinansiera framtida investeringar och på 
så sätt slippa en ökad skuldsättning. En högre resultatnivå innebär också en 
större stabilitet för att möte framtida utmaningar i verksamheterna. 
Kostnaderna för kommunala tjänster beräknas öka betydligt snabbare än 
tidigare samtidigt som skatteunderlagets tillväxt inte beräknas räcka till. 

Finansiella målen för 2020 
Resultatmål

 Resultatnivån, exklusive extraordinära intäkter och kostnader, dvs 
balanskravsresultatet ska upp till lägst 2,0 % i genomsnitt under 
perioden 2020-2022

Investeringsmål
 Nettoinvesteringar får i genomsnitt under perioden 2020-2022 uppgå 

till max 12 % av totala skatteintäkter

Skuldmål
 Självfinansieringsgraden av de skattefinansierade investeringarna ska 

uppgå till minst 55 % i genomsnitt under perioden 2020-2022. 
Investeringar inom den skattefinansierade verksamheten bör fullt ut 
självfinansieras, dvs nyupplåning bör undvikas. Avgiftsfinansierad 
verksamhet, som vatten – och avloppsverksamhet som täcker sina 
kostnader via taxor kan finansiera investeringar genom att ta upp lån. 
Bedömning av hur detta påverkar taxenivåerna ska dock göras.

De finansiella målen för planperioden kan komma att revideras i samband 
med kommande budgetarbete.

Verksamhetsmål 2020
Tomelilla kommun definierar god ekonomisk hushållning som en 
sammanvägd bedömning av kommunen samtliga mål, både finansiella och 
verksamhetsmål. För att god ekonomisk hushållning ska anses uppnått ska 
minst 2/3 av samtliga mål samt de tre finansiella målen vara antingen 
uppfyllda eller på väg att uppfyllas under verksamhetsåret.  Enligt 
målmodellen utgör kommunstyrelsens verksamhetsmål budgetens mål för 
god ekonomisk hushållning. Vid den totala bedömningen av måluppfyllnad 
2020 kommer dock även måluppfyllnaden för nämndernas måluppfyllas att 
beaktas. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

§ 23 forts.

Nya verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning ska tas fram under 
arbetet med budgeten för kommande planperiod.

Intäkter och bidrag
Kommunen är beroende av en fortsatt positiv befolkningsutveckling. Den 1 
november 2019 var antalet invånare 13 602 personer. Skatte- och 
statsbidragsprognosen för 2021-2023 bygger på en ökning med i snitt 50 
personer per år.

Prognosen från SKR (Sveriges kommuner och regioner) används som 
underlag för beräkningarna av skatter och generella statsbidrag. Vidare utgår 
skatteprognosen utifrån oförändrad skattesats om 20,61 kronor.

Cirkulär 19:59 
(mnkr)

2019 2020 2021 2022 2023

Skatteintäkter 528,1 541,8 555,4 574,8 594,1
Generella bidrag och
Utjämning 195,6 221,9 229,2 233,8 237,3
Fastighetsavgift 31,3 32,6 37,4 37,4 37,4
Summa skatter o 
statsbidrag 755,0 796,3 822,0 846,0 868,8
Ökning 5,5% 3,2% 2,9% 2,7%
Verksamhetens 
nettokostnader inkl. 
avskrivningar

747,5 779,9 805,6 829,1 851,4

Resultat 7,5 16,4 16,4 16,9 17,4

Ekonomiska förutsättningar – år 2021
Skattesats 20,61 kr
Antal invånare1 13 640 st. 
Resultatmål2 2,0 %
Internränta 1,50 %
Kostnadskompensation3 2,5%%
Personalkostnadspålägg4 40,15% 
Reserv5 1,0% 

1 Avviker från SKL:s befolkningsprognos 
2. Motsvarar 16 miljoner kronor.
3 Innehåller löneutveckling, samt inflation, enligt SKR:s bedömning
4 Innehåller löneutveckling, samt inflation, enligt SKR: bedömning
5 Andel av skatteintäkter, generella bidrag m.m. Motsvarar cirka 8 miljoner kronor
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

§ 23 forts.

Investeringar
De budgeterade investeringarna uppgår år 2020 till totalt 73,6 mnkr varav 
den skattefinansierade verksamhetens andel uppgår till 51,6 mnkr och 
resterande 22 mnkr avser vatten – och avlopp. Denna investeringsnivå 
innebär att självfinansieringsgraden är 100 % för den skattefinansierade 
verksamheten.

 
Efter en period av år där självfinansieringsgraden av skattefinansierade 
investeringar understigit 100 % beräknas kommunens låneskuld uppgå till 
320 mnkr 2020-12-31. I dagsläget är de låga räntekostnaderna inte något 
större problem att hantera men dessa förutsättningar kommer inte att bestå i 
framtiden utan allt större del av driftbudgeten kommer att behöva använda 
för räntekostnader och avskrivningar när investeringsnivån är hög.

Självfinansieringsutrymmet för investeringsutrymmet motsvarar årets resultat 
+ avskrivningar, ca 65 mnkr för år 2021 när det gäller den skattefinansierade 
verksamheten. 

Reserver och speciella satsningar
För att möta oförutsedda kostnader och/eller förändrade förutsättningar 
finns ett behov av reserver. För 2020 har motsvarande 1 % av skatter o 
statsbidrag avsatts till oförutsett.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.

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

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

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar fastställa 
planeringsförutsättningarna för arbetet med mål- och budget 2021-2023 i 
enlighet med tjänsteskrivelsen samt remittera förutsättningarna till 
nämnderna som ska inkomma med de utmaningar och möjligheter man ser 
för den kommande planperioden.

25



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

§ 23 forts.

Nämnderna ska även i remissyttrandet ange sina investeringsbehov för 
perioden 2021-2023.
Nämnderna ska lämna sin remissyttranden senast den 27 mars 2020. Dessa 
yttranden kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna 
och budgetberedningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 
2020.301.
_________  

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
niklas.sommelius@tomelilla.se

Tomelilla den 7 januari 2020 Dnr SBN 2020/17

Samhällsbyggnadsnämnden

Taxor och avgifter 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslagna   
taxor och avgifter för samhällsbyggnad år 2021.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutar årligen om kommunens taxor och avgifter. 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att: 
För de taxor som kan indexregleras enligt konsumentprisindex (Kpi) ska 
detta göras. Index för år 2021 fastställs utifrån Kpi för oktober månad 
2020 med 2019 som basår. 
Förändringar i taxorna är att avgiften för simskola på friluftsbaden som 
föreslås vara 500kr + indexregleringen med kpi. Höjningen av avgiften 
beror på kommande förändringar i driften av friluftsbaden.

Ekonomiska konsekvenser
Hur detta slår ekonomiskt på Samhällsbyggnadsnämndens budget är 
osäkert i dagsläget.
Barnperspektivet
Barnperspektivet är inte aktuellt att beakta i detta beslut.

Miljöperspektivet
Miljöperspektivet är inte aktuellt att beakta i detta beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Samhällsbyggnad centralt/övergripande
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Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:

Ange mottagare för beslutsdokument här
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Sammanställning avgifter och taxor - Tomelilla kommun 2021
Övergripande

Tillkommer
Förminskning eller förstoring plus 25 procent.
Kulört 80 gr 
postpapper/blad

0,30 Oförändrad kpi

Kartongpapper/blad 0,30 Oförändrad kpi
Häftning med klammer per 
ex

0,15 Oförändrad kpi

Stämpling och 
vidimering/kopia

1,00 Oförändrad kpi

Portokostnad
Tomelilla kommun får ta ut ersättning för portokostnad om försändelsen 
väger mer än 50 gram samt för eventuell postförskottsavgift eller annan 
särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den 
begärda handlingen eller kopian till mottagaren.

Kopierings- och 
portotaxa

2018 2019 2020 2021

Kopiering  (inklusive 
moms)

Kronor Kronor Kronor

Enkelsidig kopiering
A3/kopia 1,80 Oförändrad  kpi
A4/kopia 1,70 Oförändrad kpi
A5/kopia 1,70 Oförändrad kpi
Dubbelsidig kopiering
A3/kopia 2,75 Oförändrad kpi
A4/kopia 2,60 Oförändrad kpi 
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Avgiften fastställs utifrån kommunens portokostnader för det begärda 
utskicket. 

Samhällsbyggnad

Upplåtelse av mark på offentlig plats
A-D

2018 2019 2020 2021

Avgift Minsta 
avgift

Avgift Minsta 
Avgift

A Kommersiellt syfte
A1 Försäljning
* – Kiosk, servering, salustånd, disk, ställ, fordon 

(ej dragfordon) och dylikt
Uppställningstid kl. 00-24
(byggnadslov erfordras)

6 kr/m2 
per 
påbörjad 
vecka

300 kr Oförändrad 9 kr/m2  

per påbörjad 

vecka

(ca 50% 

ökning)

450 kr kpi Kpi

* – Kiosk, servering, salustånd, disk, ställ, fordon 
(ej dragfordon) och dylikt
Uppställningstid kl. 08-24

5 kr/m2 
per 
påbörjad 
vecka

300 kr Oförändrad 8 kr /m2 
påbörjad 
vecka
(ca 50% 

ökning) 

450 kr kpi Kpi

A2 Annat
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* – Cirkus

Brandvakt vid cirkusföreställning

Självkostna
d för 
städning 
och 
förbruknin
gsavgifter

Räddningst
jänstens 
prislista

Oförändrad Oförändrad Oförändrad/
självkostnads
pris

Självkostnadspris

* – Reklamanordning (affischer, tavlor, 
skyltmonter etc.)

300 kr per 
ansökan

Oförändrad Oförändrad Ökar 50% 
till 450kr 

Kpi

* – Av kommunen, handels- eller 
köpmannaföreningar anordnade tillfälliga 
arrangemang av näringslivskaraktär, t ex 
långlördag, näringslivsdagarna m fl.

Ingen 
avgift

Oförändrad Oförändrad Oförändrad Ingen Avgift

B Övrigt syfte

* – Byggnadsställning, bodar, upplag, 
avfallscontainer och dylikt

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

300 kr Oförändrad Oförändrad Oförändrad Kpi

31



C Ideellt och politiskt syfte

* – Försäljning för skolresor, luciafirande, 
julmarknad, teatermobilen, valmöten mm.

Ingen avgift Oförändrad Oförändrad Oförändrad Ingen avgift

Anmärkning – beräkning av debiterbar yta
Fall 1: När upplåten plats avgränsas med staket eller dylikt och verksamheten sker innanför avgränsningen, är debiterbar yta samma som den avgränsade ytan.
Fall 2: Vid kiosk, salustånd, disk, fordon, byggnadsställning, bodar, upplag, avfallscontainer och dylikt är debiterbar yta själva objektets yta + 1 meter runt om objektet.
Fall 3: Möbler: Fritt stående bord med upp till fyra stolar räknas som 7 m2. Bord med stolar invid husvägg räknas som 5 m2.
D speciella avgifter

D 1 Trafikregleringar med åtföljande skyltning

* Vid kommersiellt och övrigt syfte
– Utförs arbetet utan undantag av samhällsbyggnad 
(gata-park)

Självkostnad Oförändrad Oförändrad Oförändrad 
/självkostnad
spris

Självkostnadspris

Vid ideellt syfte
– Utförs arbetet normalt av samhällsbyggnad (gata-
park)
– Får arbetet utföras av arrangören om det finns av 
samhällsbyggnad godkänd skyltningsplan och utsedd 
ansvarig för skyltningen (underskrift av denne 
erfordras)

Självkostnad

Ingen avgift

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad 
/självkostnad
spris 

Oförändrad/
Ingen avgift

Självkostnadspris

Ingen avgift

D 2 Avstängning av gata
(tillåtes endast undantagsvis)

– Vid kommersiellt och övrigt syfte 300 kr per 
påbörjad 
vecka

Oförändrad Oförändrad Oförändrad Kpi

– Vid särskilda ideella och kommersiella arrangemang Ingen avgift Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad/
Ingen avgift

Ingen avgift
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Nyckelskåp
/kraftpollare

2018 2019 2020 2021

A-B
A Depositionsavgifter 

(momsbefriat) för nyckeln är 
500kr

Oförändrad Oförändrad Oförändrad

Abonnemangsavgiften (exkl. 
moms) är för varje påbörjad 
månad: 
1. för torghandlare (d.v.s. 
torghandelstid gäller) 50kr / 
tilfälle

Oförändrad Ökning 50% Kpi

B

2. för gatukök och 
uteservering (d.v.s. tider 

Oförändrad Ökning 50% Kpi

Debiterings principer
Debiteringen grundas på de uppgifter som angivits i ansökan till polisen om nyttjande av offentlig plats.
Debitering och krav sker i enlighet med kommunens normala rutiner.
Uppdelning i delbetalningar av markhyreskostnaden tillåts ej. Återbetalning av avgift för tillståndstid som icke utnyttjats sker ej.
Om inte tillståndsgivenverksamhet etableras på avsedd plats inom en månad efter tillståndets första giltighetsdag förfaller tillståndet. Samtidigt justeras 
kommunens krav ned till minsta avgift.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har möjlighet att justera ner avgifter enligt denna taxa när särskilda skäl föreligger.
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utöver torghandelstid) gäller: 
200kr/månad
3. för arrangörer av 
tillställningar med särskilt 
tillstånd att använda torget. 
Gäller: 150 kr /tillfälle

Oförändrad Ökning 50% Kpi

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

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

2019 2020 2021

Småhus (1) Hustyp Grundavgi
ft 
(+ index, 
KPI okt 
2018, 
fastställs 
dec 2018)

Per m2 
tomtyta 
(+ 
index, 
KPI okt 
2018, 
fastställ
s dec 
2018)

Grundavgift 
(+ index, KPI 
okt 2019, 
fastställs dec 
2019)

Per m2 
(+ index, KPI 
okt 2019, 
fastställs dec 
2019)

Grundavgift 
(+ index, KPI 
okt 2020, 
fastställd dec 
2020)

Per m2 
(+ index, KPI 
okt 2020, 
fastställd dec 
2020)

Tomelilla och 
Brösarps tätort

Gr 1

Gr 2

Andel i mark-
Samfällighet

150 000 kr
(165000kr)
90 000 kr
(99 000 kr)

+ 50 kr
(55kr)
+ 50 kr
(55kr)
+ 50 kr
(55kr)

200 000 kr

90 000 kr

+ 70 kr

+ 50 kr

+ 50 kr

200 000 kr
(232 306 kr)

+ 110 kr
(81 kr)

Övriga orter Gr 1

Gr 2

Andel i mark-
Samfällighet

75 000 kr

65 000 kr

+ 50 kr

+ 50 kr

+ 50 kr

75 000 kr

65 000 kr

+ 50 kr

+ 50 kr

+ 50 kr

75 000 kr

65 000 kr

+ 50 kr

+ 50 kr

+ 50 kr

Tryde/Tryde Eke har räknats i tomtprishänseende till 
tätorten Tomelilla (avgränsning öster om riksväg 19).
Flerfamiljshus Per m2 + Grundpris + Per m2 + Grundpris + Per m2 + 
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(1) Vid köp av fastighet som är belägen inom verksamhetsområdet för VA-kollektivet och som är exploaterad före 1 januari 1990 ska VA-
anslutning ingå i fastighetspriset.
Gr 1 = Villafastigheter
Gr 2 = Radhus, kedjehus

För nya bostadsområden upprättas en kalkyl för varje område. Kalkylen ska omfatta exploateringskostnader och andra kostnader för 
kommunen. De sammanlagda kostnaderna fördelas på områdets tomter efter tomternas storlek. Priser på tomter som inte säljs 
exploateringsåret räknas upp med index.

Index följer KPI med oktober 2007 som utgång. Index för 2021 fastställs utifrån KPI  

Felparkeringsavgift 2018 2019 2020 2021
Parkeringsförseelse
Stoppförbud enligt lokala 
trafikföreskrifter

600 kr Oförändrad Oförändrad Kpi

Handikapplats 1 000 kr Oförändrad Oförändrad Kpi
Busshållplats/kollektivkörfält 600 kr Oförändrad Oförändrad Kpi
Vägkorsning 600 kr Oförändrad Oförändrad Kpi
Övergångsställe 600 kr Oförändrad Oförändrad Kpi
Mot färdriktning 600 kr Oförändrad Oförändrad Kpi
Gång-/cykelbana 600 kr Oförändrad Oförändrad Kpi
P-förbud enligt lokala trafikföreskrifter 300 kr Oförändrad Oförändrad Kpi

indexuppräkning indexuppräkni
ng

indexuppräkni
ng

indexuppräkni
ng

indexuppräkni
ng

Tomelilla tätort Andel i 
marksamfälligh
et

100 kr/m2/tomtyta 400 000 kr 100 kr / kvm
(110 kr)

400 000 kr
(454 327 kr)

100 kr / kvm
(114 kr)

Industrimark 75 kr/m2/tomtyta Oförändrat Oförändrat Oförändrat Oförändrat
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Stått för länge 300 kr Oförändrad Oförändrad Kpi
Stopp- och P-förbud i terräng 300 kr Oförändrad Oförändrad Kpi

Torghandel och Tomelilla 
marknad

2018 2019 2020 2021

Torghandel 0 kr Oförändrad Oförändrad Kpi
Sommarmarknad
Lösplats, per löpmeter (minst 3 m) 150 kr Oförändrad Oförändrad Kpi
Demonstrationsplats 800 kr Oförändrad Oförändrad Kpi
Elanslutning 100 kr Oförändrad Oförändrad Kpi
Tivoli (södra delen av Gustafs 
torg) 5 dagar

Avtal via förhandling Oförändrad Oförändrad Kpi

Höstmarknad
Lösplats, per löpmeter (minst 3 m) 150 kr Oförändrad Oförändrad Kpi
Demonstrationsplats 800 kr Oförändrad Oförändrad Kpi
Elanslutning 100 kr Oförändrad Oförändrad Kpi
Tivoli (södra delen av Gustafs 
torg) 5 dagar

Avtal via förhandling Oförändrad Oförändrad Kpi

*) Handlare med fast verksamhet inom verksamhetsområdet, för egen försäljning, 
direkt utanför affären, på egen begäran
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Simhallen 2018 2019 2020 2021

Entréavgift
Barn/ungdom 4-18 år 40 kr Oförändrad 45 kr Kpi
Vuxen från 19 år 60 kr Oförändrad 65 kr Kpi
Pensionärer 40 kr Oförändrad 45 kr Kpi
Familj (2 vuxna + 2 barn) 160 kr Oförändrad 170 kr Kpi
Familj (1 vuxen + 2 barn) 100 kr Oförändrad 110 kr Kpi
Familj (1 vuxen + 3 barn) 130 kr Oförändrad 140 kr Kpi
Årsavgift 
Barn/ungdom 4-18 år 1 000 kr Oförändrad 1100 kr Kpi
Vuxen från 19 år 1 500 kr Oförändrad 1600 kr Kpi
Pensionärer 1 000 kr Oförändrad 1100 kr Kpi
Familj (2 vuxna + 2 barn) 4 000 kr Oförändrad 4100 kr Kpi
Familj (1 vuxen + 2 barn) 2 500 kr Oförändrad 2600 kr Kpi
Familj (1 vuxen + 3 barn) 3 200 kr Oförändrad 3200 kr Kpi
Terminskort, vår eller höst
Barn/ungdom 4-18 år 600 kr Oförändrad 650 kr Kpi
Vuxen från 19 år 900 kr Oförändrad 950 kr Kpi
Pensionärer 600 kr Oförändrad 650 kr Kpi
Familj (2 vuxna + 2 barn) 2 400 kr Oförändrad 2450 kr Kpi
Familj (1 vuxen + 2 barn) 1 500 kr Oförändrad 1550 kr Kpi
Familj (1 vuxen + 3 barn) 1 950 kr Oförändrad 2000 kr Kpi
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Klippkort 12 ggr (betala för 10 ggr) 2020 2021
Barn/ungdom 4-18 år 400 kr Oförändrad 450 kr Kpi
Vuxen från 19 år 600 kr Oförändrad 650 kr Kpi
Pensionärer 400 kr Oförändrad 450 kr Kpi
Familj (2 vuxna + 2 barn) 1 600 kr Oförändrad 1650 kr Kpi
Familj (1 vuxen + 2 barn) 1 000 kr Oförändrad 1050 kr Kpi
Familj (1 vuxen + 3 barn) 1 300 kr Oförändrad 1350 kr Kpi
Simskola badet 2019-2020
Babysim 1000 kr Kpi
Minisim 1000 kr Kpi
Simskola olika grupper 700 kr Kpi
Vattengympa pensionärer 400 kr – 500kr Kpi
Badkalas / Barnkalas 95 kr/person – 105kr 

/person
Kpi

Solrum
Solrum (45 min.) 50 kr Oförändrad Oförändrad Kpi
Solrum 12 kort 500 kr Oförändrad Oförändrad Kpi
Uthyrning
Stora bassängen/timme för 
boende i kommunen

2 000 kr Oförändrad 2100 kr Hyr ej ut 

Stora bassängen/timme för övriga 2 500 kr Oförändrad 2600 kr Hyr ej ut 
Kombibassäng/timme för boende 
i kommunen

1 000 kr Oförändrad 1100 kr Hyr ej ut 

Kombibassäng/timme för övriga 1 500 kr Oförändrad 1600 kr Hyr ej ut 
Träningshyra/timme 
bidragsberättigad 
föreningsverksamhet som är 
registrerad i Tomelilla kommuns 
föreningsregister

40 kr Oförändrad 45 kr Kpi
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Föreningsaktivitet med avgift Träningshyra 
samt 20 % av 
avgiften

Oförändrad Oförändrad Kpi

För icke utnyttjad tid som inte avbeställts senast två (2) dagar före 
planerat användningstillfälle debiteras sedvanlig hallhyra

Friluftsbaden 2018 2019 2020 2021
Biljettpriser:
Dagbiljett
Vuxna 30 kr Oförändrad 35 kr Kpi 
Ungdom 6-16 år 20 kr Oförändrad 25 kr Kpi 
Barn under 6 år 5 kr Oförändrad Oförändrad Kpi 
Säsongskort
Vuxna 325 kr Oförändrad 350 kr Kpi 
Ungdom 6-16 år 225 kr Oförändrad 250 kr Kpi 
Barn under 6 år 60 kr Oförändrad 60 kr Kpi 
Medföljare (gäller med barn upp till 10 år 
för icke badande)

120 kr Oförändrad Oförändrad Kpi 

Simskola (4 veckor, sommar) 500 kr Oförändrad Oförändrad Kpi
Medföljareavgift
Simskola 0 kr Oförändrad Oförändrad 500 + Kpi
Övrig tid (gäller med barn upp till 10 år för 
icke badande)

12 kr Oförändrad Oförändrad Kpi
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Sporthallarna, gymnastiksalarna och 
fritidslokaler 
Enskilda personer och föreningar inom kommunen

2018 2019 2020 2021

Stora hallen med omklädningsrum/timme 120 kr Oförändrad 130 kr Kpi
Hela läktaren/timme, 20 % av entréavgifterna dock 
minst

125 kr Oförändrad 135 kr Kpi

Halva läktaren/timme, 20 % av entréavgifterna dock 
minst 

95 kr Oförändrad 105 kr Kpi

Gymnastiksalar/timme 90 kr Oförändrad 100 kr Kpi
Matsalen/timme 90 kr Oförändrad 100 kr Kpi
Träningshyra/timme, stor hall, bidragsberättigad 
föreningsverksamhet

40 kr Oförändrad 45 kr Kpi

Träningshyra/timme, gymnastiksal, bidragsberättigad 
föreningsverksamhet

20-25 kr Oförändrad 25-30 kr Kpi

Uthyrning till utomstående
Stora hallen med omklädningsrum/timme 425 kr Oförändrad 500 kr Kpi
Läktaren 20 % av entréavgifterna, dock minst/timme 180 kr Oförändrad 200 kr Kpi

Vid träningsläger, kurser/konferenser kan kultur- och fritidsnämnden göra separata avtal utanför ovannämnda priser med respektive 
hyresgäst. För icke utnyttjad tid som inte avbeställts två (2) dagar före planerat användningstillfälle debiteras sedvanlig hallhyra
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ingrid Järnefelt
Bygglovschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ingrid.jarnefelt@tomelilla.se

Tomelilla den 15 april 2020 Dnr SBN 2020/17

Samhällsbyggnadsnämnden

Tomtpriser med förslag till ändring av tomtpriser för 
energineutrala bostäder

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att 
priset för köp av kommunal tomt ska reduceras för köpare som uppför en 
eller flera energineutrala bostäder på tomten.

Reducering ska ske genom att 25% av tomtpriset återbetalas när 
bostaden/bostäderna är uppförda, verifiering av noll energikonsumtion är 
inlämnad och slutbesked har utfärdats.

Ändringen föreslås gälla från och med 1 januari 2021. Övriga priser 
föreslås ligga kvar oförändrade men regleras genom justering med KPI 
enligt tidigare beslut.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har fått i uppdrag att undersöka möjligheterna att reducera 
tomtpriset för att stimulera byggandet av energineutrala hus.

Kraven på att minska energiförbrukningen för boende och verksamheter 
har successivt ökat sedan man på 1970-talet började forska mer 
strukturerat om energianvändning i byggnader.

Bland annat har kraven på isolering av byggnader ökat, krav på 
energideklarationer har införts och under de senaste tio åren har kraven 
skärpts för hur mycket energi som får användas för uppvärmning av nya 
bostäder samtidigt som man skärpt kraven på att den faktiska 
förbrukningen ska kunna verifieras. Detta har lett till en minskning med ca 
11% av energiförbrukningen mellan 1995 och 2011, och prognosen är att 
den kan minska ytterligare 10-20 % fram till 2050. Riksdagen fastställde 
2009 att målet är 50% minskning av energiförbrukningen fram till 2050.
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Med dagens teknik, kombinerat med möjligheten att sälja energi 
producerad med solceller, kan man bygga helt energineutrala bostäder. 
Trots detta byggs inte särskilt många lågenergihus, vilket innebär att 
byggandet av exempelvis klimatneutrala byggnader behöver stimuleras på 
flera sätt.

En reducering av tomtpriset skulle kunna bidra till att fler aktörer, med 
avsikt att bygga nytt, lägger mer tid på att undersöka de tekniska och 
ekonomiska möjligheterna i att bygga mer energisnålt.

För att reduceringen ska ge effekt bör den ha en viss substans. En 
solcellsanläggning som ger ca 8000 kwh kan kosta ca 150 000 - 200 000 
kronor. Med nuvarande tomtpriser på ca 300 000 kronor per tomt skulle 
25 % ge en reducering på 75 000 kronor per tomt, det vill säga mellan 1/3 
och ½ av kostnaden för en solcellsanläggning.

Ekonomiska konsekvenser
Tomtpriserna ligger för närvarande på drygt 300 000 kronor. För 
närvarande har kommunen 15 tomter för enbostadshus till salu i Brösarp 
och Tomelilla till ett sammanlagt marknadsvärde om 4,7 Mkr. Om 
reduceringen av tomtpriset är 25 % och samtliga tomter bebyggs med 
energineutrala bostäder medför det en intäktsminskning om drygt 1 Mkr 
med de tomtpriser som gäller 2020.  

I praktiken handlar det förmodligen om att bygga nollenergihus på 1-3 
enbostadstomter om året, det vill säga minskade intäkter om ca 225 000 
kkr i 2020 års tomtpriser.

Den långsiktiga konsekvensen blir minskat ekonomiskt utrymme i 
framtida exploateringsprojekt.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt bäring på barnkonventionens artiklar.

Miljöperspektivet
Beslutet skulle kunna bidra till minskad energianvändning för bostäder 
och därmed påföljande minskning av konsumtion av fossilbränsle för 
uppvärmning viket sin tur skulle minska utsläppen av växthusgaser.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-04-15.
Bilaga Avgifter och taxor tomtförsäljning 2021.

Samhällsbyggnad
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Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
niklas.sommelius@tomelilla.se

Tomelilla den 7 januari 2020 Dnr SBN 2020/13

Samhällsbyggnadsnämnden

Plan för avtalsuppföljning 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta planen för årlig uppföljning av 
verksamheter inom samhällsbyggnadsverksamheten som utförs av privata 
utförare 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med 
mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare enligt 
Kommunallagen kap 5. § 3. Varje nämnd ska med kommunfullmäktiges 
program som grund utarbeta en årlig plan för när och på vilket sätt avtal 
och verksamhet ska följas upp. Enligt programmet bör verksamheter som 
bedrivs i egenregi följas upp på motsvarande sätt.

Verksamheten tog under 2019 fram en bilaga som beskriver hur 
uppföljningen ska ske av privata utförare.

Ekonomiska konsekvenser
Har inga ekonomiska konsekvenser

Barnperspektivet
Har inga konsekvenser utifrån barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Har inga konsekvenser utifrån miljöperspektivet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Samhällsbyggnad centralt/övergripande
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Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:

Ange mottagare för beslutsdokument här
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Samhällsbyggnad

Uppföljning av privata utförare
Bakgrund
Det finns ett antal verksamheter som har konkurrensutsatts genom entreprenad inom 
samhällsbyggnadsverksamheten. Dessa verksamheter är främst vinterväghållning, skötsel av 
grönytor samt gatubelysningsservice. Dessa verksamheter är områden som ligger nära 
invånarna och som är viktiga områden att de utförs som det är avsett.

Det finns även andra områden som har upphandlats t.ex. byggnationer av fastigheter och 
vägar, men dessa är verksamheter som inte ska omfattas av denna plan eftersom det inte är 
konkurrensutsatt verksamhet utan sker på uppdrag av verksamheten.

Om nya områden ska upphandlas som ska omfattas av detta dokument ska relevant nämnd 
fatta aktivt beslut att den även ska inkluderas av denna plan.

Klagomål, felanmälan
Det är vanligt att invånare registrerar att gräsmattan inte är klippt, att vägen inte är 
halkbekämpad eller dåligt halkbekämpad. De klagomål eller felanmälan som inkommer till 
kommunen ska diarieföras och sedan överlämnas till utförare. Utföraren ska svara den 
klagande och kommunen. Om inte avsändare finns ska svar skickas till kommunen som sedan 
diarieför det.

Inkomna klagomål eller felanmälan redovisas månatligen till nämnden.

Verksamhetsuppföljning 
Ett instrument för samhällsbyggnadsverksamheten som beställare att möta utföraren för att 
bland annat ev. övergripande klagomål eller felanmälan eller få insyn hur utföraren tänker sig 
att utföra tjänsten. Verksamhetsuppföljning ska ske två gånger per år. Dagordning och 
minnesanteckningar ska diarieföras för att säkerställa transparens. Verksamhetsuppföljningen 
ska inte redovisas för nämnd om det inte föreligger något särskilt skäl.

Avtalsuppföljning 
Ett instrument som sker formellt utifrån uppfyller utföraren den tjänst som har beställts. 
Syftar till att säkerställa att utföraren uppfyller de ska-krav och andra åtaganden som finns 
enligt avtalet. Denna uppföljning ska redovisas för ansvarig nämnd som kan besluta om ev. 
åtgärder. Avtalsuppföljning ska ske en gång per verksamhetsår.
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Samhällsbyggnad

Insyn i avtalet
Samtliga avtal med ovanstående verksamheter ska diarieföras och publiceras under relevant 
plats på tomelilla.se för ökad transparens. 
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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Niklas Sommelius             Ulrika 
Olsson
Samhällsbyggnadschef       
Teknisk chef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ulrika.olsson@tomelilla.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Utredning gällande badanläggningarna i Tomelilla 
kommun

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga ner 
Välabadet genom att sälja fastigheten genom mäklare till högst bjudande 
dock inte lägre än bokfört värde. Förvaltningen föreslår, vilket framgår av 
tidigare tjänsteskrivelse, att Österlenbadets öppettider bör utökas för att 
möta förändringen av nedläggelsen av Välabadet. Under förutsättning att 
fastighetens syfte förändras.

Förvaltningen föreslår att driften för Eljarödsbadet överlåts till annan 
utförare (upphandlad eller via IOP) med samma föreningsvillkor som vid 
Smedstorp. Kommunstyrelsen ville även att anläggningsansvaret skulle 
läggas över till annan utförare, men så länge kommunen står som 
fastighetsägare är detta inte möjligt. Oavsett vem som har driftsansvaret 
för Eljarödsbadet är det kommunen som har investeringsansvaret.

Förvaltningen föreslår att driften under 2020 för de båda anläggningarna 
sker på samma sätt som 2019, men att de nödvändiga investeringar som 
krävs för öppna anläggningarna 2020 (cirka 150 tkr) finansieras genom att 
nämnden yrkar investeringsmedel av kommunstyrelsen för innevarande år. 
Det krävs även investering för Smedtorpsbadet på motsvarande 50 tkr för 
att kunna öppna badet 2020. Detta framgår av bilagorna B, C samt D. 
Bassängstatusen framgår av bilaga A.

Förvaltningen anser vidare att nämnden bör få ytterligare medel för 
eventuellt kommande driftbidrag till den nya utföraren alternativt att 
införa en simskoleavgift för friluftsbaden för alla, oavsett folkbokföring, 
som täcker driftbidraget.
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Förvaltningen gör bedömningen att avtalen med utförare bör vara längre 
än ett år. 

Sedan förvaltningen fick detta uppdrag har det inkommit ett 
medborgarinitiativ gällande Eljaröd och ett framtida bad i Brösarp. 
Förvaltningen föreslår att medborgarinitiativet om friluftsbad i Eljaröd 
eller Brösarp anses vara besvarat med denna utredning.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27 november 2019 att 
återremittera ärendet till förvaltningen och samhällsbyggnadsnämnden för 
att återkomma med förslag avseende möjlig försäljning av Välabadet, samt 
förnya intagande av offerter som underlag för beslut kring renovering av 
reningsanläggning vid Eljarödsbadet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda bassängstatusen på Eljaröds- och Smedstorpsbadet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen och 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att återkomma med förslag till 
samordnade föreningsvillkor, för drift och anläggningsansvar för 
Smedstorps- och Eljarödsbaden. 

Bakgrund
Utebaden i Tomelilla kommun 
Beslut angående gratis simskola, beslut taget i kultur och fritidsnämnden. 
Beslutade simskoletaxor för 2020 är oförändrad, vilket är 0 kr /barn. För 
barn boende i Tomelilla kommun i åldersgrupp 5-8 år.
Detta motsvarar mellan 60-80 tkr per år i intäktsförlust. 

Välabadet: Bokfört värde 575 491kr.
Kommunen driver simskola och ansvarar för badpersonal och ansvar helt 
för driften.

Under tidigare år har Tomelilla idrottsföreningen (TIF) genom ett avtal 
med kommunen vilket innebär att de ansvara för entré och 
kioskverksamheten samt camping. Detta är ett kortare avtal på ett år utan 
förlängning. Ersättning till TIF är 20% av entréavgifterna. Gällande kiosk 
och campingverksamheten ansvara TIF själva för detta. 

Totala kostnaden ink personal (timvikarier) för Välabadet 2019 är ca 450 
tkr. Detta är fördelat på personalkostnader och övriga driftskostnader 
utöver detta tillkommer kostnader för iordningställande av badet inför 
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säsongen. Denna kostnaden bokförts centralt och kan variera beroende på 
yttre omständigheter.
Personalkostnader: ca 144 tkr (personalkostnaden ligger budgeterat på 
Österlenbadet)
Driftkostnader: ca 381 tkr.
Intäkter ca 74 tkr

År 2016 2017 2018 2019-12-04
Driften
Välabadet* 512 tkr 412 tkr 397 tkr **307 tkr

*Exkl. personalkostnader
** Driftskostnad - Intäkter

Eljarödsbadet 
Bokfört värde: ca 200 tkr
Marken som Eljarödsbadet ligger på ägs av Högestad & Christinehof 
Fideikommiss AB. Eljarödsbadet drivs av kommunen fullt ut.

Totala kostnaden ink personal (timvikarier) för Eljarödsbadet 2019 är ca 
250 tkr. Detta är fördelat på personalkostnader och övriga driftskostnader 
utöver detta tillkommer kostnader för iordningställande av badet inför 
säsongen. Denna kostnaden bokförts centralt och kan variera beroende på 
yttre omständigheter.
År 2017 renoverades delar av bottnen på Eljarödsbadet därav högre 
kostnad ca 240 tkr.

Personalkostnader: ca 144 tkr
Driftkostnader: ca 180 tkr.
Intäkter: ca 77 tkr. (inkl. försäljning av glass)

År 2016 2017 2018 2019-12-04
Driften
Eljarödsbadet*

245 tkr 427 tkr 121 tkr **103 tkr

*Exkl. personalkostnader
** Driftskostnad - Intäkter

Smedstorpsbadet
Bokfört värde: ca 360 tkr
Smedstorpsbadet ägs av kommunen, men driften sker av Smedstorps IF 
med driftbidrag (60 000 kr) av kommunen. Dessa 60 000 kr är en del av 
kommunens kostnader för badet, ingår i de 453 tkr.  Detta är ett kortare 
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avtal på ett år utan förlängning. Driftsbidraget innefattar kostnader för 
badvärdar/simlärare och tillsyn, städning samt provtagning och dagligt 
underhåll av anläggningen samt skötsel av parkering och planteringar. I 
avtalet ingår även att Smedstorps IF bedriver simskola under 
sommarsäsongen. Alla intäkter för badet tillfaller Smedstorps IF. Intäkter 
för entrébiljetter/säsongskort är ca 59 tkr. Intäkter gällande 
kioskverksamheten tillfaller Smedstorps idrottsförening

År 2016 2017 2018 2019-12-04
Smedstorpsbadet 348 tkr 291 tkr 443 tkr 453 tkr

Avtal med Smedstorps if, innebär att alla kostnaderna som är förknippade 
med anläggningen har kommunen, som tex drift/underhåll och 
investeringar

Spjutstorpsbadet
Spjutstorps badet ägs av Spjutstorps idrottsförening.
Föreningen söker driftsbidrag årligen. Bidraget har varit de sista åren 130 
tkr/ år. 

Bassängstatus
Gällande statusen på Eljarödsbadet, Smedstorpsbadet och Välabadet se 
bilaga A. 
Gällande offert avseende Eljarödsbadet, reningsanläggning ca 900 tkr och 
resterande 2,1 milj.  se bilaga B.
Gällande offert avseende Smedstorpsbadet, reningsanläggning ca 1700 tkr 
och resterande på 900 tkr, se bilaga C
Gällande offert avseende Välabadet, reningsanläggning ca 2200 tkr, 
läckage av bassängen ca 2000 tkr och resterande 1000 tkr. Se bilaga D 
Till dessa offerter tillkommer 10-20 % i projekteringskostnader och 
oförutsedda händelser.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen 
Bilaga A, B, C, D
Beslut från KS § 100/2019
Beslut från KS § 253/2019

Teknisk och service

Niklas Sommelius             Ulrika Olsson
Samhällsbyggnadschef       Teknisk chef

Beslutet skickas till:
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Förslag till renovering av Välabadet 2020.

Planlösning: personalutrymme, omklädningsrum/duschar, förråd, kiosk,

Skärmtak.

Reningsanläggning i källarvalv intill bassängen utdömd, vid ny reningsanläggning

Krävs en ny byggnad ovan mark.

Bassäng med läckage, vatten innehållande utspädd klor och saltsyra ca 50 - 70 m3 per dygn.

Byggnader allmänt renoveringsbehov.

Uppvärmning/fjärrvärme utan anmärkning.

Nödduschar saknas kemikaliehantering ej godkänd. 

Förslag på åtgärder och kostnader.    

2 stycken nödduschar saknas, ca 50 000 kr.

Byggnader åtgärder, ca 100 000 kr. 

Ny reningsanläggning, uppskattad kostnad ca 2 200 000 kr. 

El samt vs installationer ny reningsanläggning 150 000 kr.

Ny byggnad för reningsanläggning, ca 500 000 kr.

Bassäng, blästring, lagning av sprickor, behandling MST, budgetpris ca 2 000 000 kr.

Justering av markytor, ca 100 000 kr.

Byggnad för kemikaliehantering åtgärd, 100 000 kr. 

Avlopp från kiosken kopplad till privatperson, kostnad för åtgärd är under utredning.

Total kostnad uppskattad till ca 4 900 000 kr.

För att anläggningen skall få tas i bruk skall följande åtgärdas, hänvisning till arbetsmiljöverket.

Nödduschar för syra och klor installeras.  
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Förslag till renovering av Smedstorpsbadet 2020. 

 

 

Planlösning: personalutrymme, omklädningsrum/duschar, förråd, kiosk. 

Reningsanläggning i källarvalv intill bassängen utdömd, vid ny reningsanläggning 

Krävs en ny byggnad ovan mark. 

Bassäng tät men behandlad med fel typ av färg. 

Byggnad har delrenoverats 2018 - 2019, fönster, dörrbyte, frånluftsfläkt, 

Behöver fortsatt mindre renovering av fasad. 

Värmepump i bra bruksskick, levererar 27 - 28 grader. 

Reningsanläggningen kasserad. 

   

Förslag på åtgärder och ca kostnader.     

Nöddusch saknas, ca 40 000 kr. 

Fasad, delrenoveras med ny Cembrit fasad skiva, ca 50 000 kr. 

Ny reningsanläggning, uppskattad kostnad ca 1700 000 kronor. 

El samt vs installationer ny reningsanläggning ca 150 000 kr. 

Ny byggnad för reningsanläggning, ca 500 000 kr. 

Bassäng, blästring, lagning av sprickor, målning ca 150 000 kr. 

Åtgärd kemikaliehantering, ca kostnad 10 000 kr. 

Total kostnad uppskattad till ca 2 600 000 kr. 

 

För att anläggningen skall få tas i bruk skall följande åtgärdas, hänvisning till arbetsmiljöverket. 

Nöddusch installeras.   

Åtgärd kemikaliehantering invallning av golvbrunn 
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Bilaga A

Tomelilla 30/9-2019

Investerings och underhållsbehov på friluftsbaden

Friluftsbaden är lite speciella i det hänseende att de är i drift endast 
mellan 10-12 veckor per år. Det är alltid med spänning vi driftsätter 
anläggningarna efter ett långt uppehåll. Man kan inte driftsätta utan 
vatten och vattnet kan inte fyllas på förrän det har varit tillräckligt 
varmt väder för att måla bassängerna. Med andra ord så kan man 
inte vara säker på att anläggningen är i samma skick som när vi 
stängde den för nio månader sen. Så där kan tillkomma en del 
oförutsedda reperationer

Högtrycksspolning, lagning och målning av bassängerna sker årligen 
på samtliga anläggningar. Även genomgång på mätutrustningar och 
annan teknisk utrustning sker då.

Välabadet:

Reningsanläggningen (trycksandfilter) från 1990. Trycksandfiltren av 
spunnet glasfiber material från Portugal, billiga filter så många 
kommuner köpte in dessa. De flesta anläggningarna har bytts ut för 
tio år sen. Maskinrummet i stort med tillhörande inventarier är slitet 
och nedgånget. 

Bassängen från 1952. Stort läckage sedan många år, inga synliga 
orsaker till läckaget trots genomgång med reperationsbruk och 
silicon inför varje säsong. Detta medför högre driftskostnader då 
ledningsvattnet är kallt, oklorerat och har ett för högt pH för 
badverksamhet.
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Byggnader. Omklädningsrum är i behov av upprustning, golv 
väggpanel och bänkar. Duschrummen är funktionsdugliga. Gamla 
entrén (infart Adelgatan) är klorrummet i dåligt skick. Taket på 
byggnaden är också dåligt.

Eljarödsbadet:

Reningsanläggningen (tryckdiatomitfilter) från 1995. Tillverkarna av 
denna anläggning gick i konkurs 2005. Problemet är att 
filterstommen som är gjord i plast går sönder, sticker hål på 
filterduken. Detta medför att vi får filtermassan, diatomiten ut i 
bassängen. Det utgör ingen hälsorisk men vattnet blir grumligt. Jag 
har klistrat, klippt och sytt filterduken genom åren. Möjligheten till 
ytterligare reparationer är väldigt små då det egentligen redan har 
passerat för flera år sedan.

Fördelen med diatomitfiltren är att det krävs mycket mindre vatten 
för backspolning, vilket var en förutsättning i den vattenfattiga by 
Eljaröd. Numera är situationen bättre. Mer traditionella filter har 
betydlig högre vattenförbrukning. Det krävs ombyggnad och en del 
investering på avloppssidan för att kunna byta system.

Värmesystem som skänktes 2009 till badet är nu lite till åren. Det är  
2 st. luft/vatten värmepumpar. De har tappat i effektivitet och kräver 
mer service och reparationer år från år. 

Bassängen, äldsta delen från 1940. Reparation av rörelsefogar och en 
viss del runt fogarna utfördes 2017. Kvarstår botten på den äldsta 
delen där det är mycket bom (ihåligheter) under och i mellan 
bottenplattan. Trots detta är läckaget minimalt. De gamla 
järnledstängerna och trappräcket bör byttas ut mot rostfritt. 
Brunnslock och locket över utjämningstanken behöver nytillverkas.

58



Utemiljö, alla ytor där det är betongplattor behövs läggas om eller 
bytas ut. Hälften av plattorna är original från 1940. Eljarödsbadet 
verkar vara ett paradis för mullvadar och myror helst utanför säsong. 
De orsakar problemet med plattorna men även grönytorna blir 
lidande. Träden längs ån har växt sig alldeles för höga. De skuggar 
dela av bassängen, speciellt där vi bedriver sommar simskola. Träden 
står på Christinehof/Högestads mark det har diskuteras om det är 
natura 2000 klassad, sista budet är att de är på gränsen.  

Byggnaden som innefattar maskin, kemikalie, utrustning omklädning, 
personalrum samt vattenverkets driftsrum, är i stort behov av 
renovation/rivas, röta i bottensyllarna mögelangrepp m.m.

Smedstorpsbadet (föreningsdrivet):

Är det ”nya” badet från 1969. Därför också de bad som är i bäst skick 
samt gjorts flest inventeringar sen jag började 2000.

Reningsanläggning. Vakuum diatomit från 1969 är det mest kritiska 
med badet. Filterstammen i filterbassängen blev provisoriskt lagad 
med en gummimatta 2004, hur länge det håller? Källepumpen 
(nivåregulator) är också en gammal trotjänare från 69 
Cirkulationspumpen ny 2017 mätutrustning ny 2019.

Bassängen. 2002 gjordes en större renovering, ny botten på 
djupdelen samt en omdirigering av tillflödet för vattencirkulationen. 
Nya ledstänger av rostfritt och en tillgänglighetstrappa har också 
tillkommit. Skimmarna, ytvattenflödet är inte fullt funktionsdugliga. 
Bassängen är i relativt bra skick. 

Byggnaden har fått nya duschkabiner 2018. Renovering i år 2019, nya 
dörrar, fönster och delvis innertak samt ny ventilation.
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Denna sammanställning är gjord med min erfarenhet som 
badmästare/driftsansvarig sedan 2000. Jag vill dock påpeka att vad 
det gäller byggtekniskt så har jag inte den dokumenterade kunskap 
som kanske krävs.

Är det något som behöver förtydligas så är det bara att kontakta mig. 

Vänligen PeO

Per-Olle Henriksson 
Badmästare
Mobil: 0709-95 83 81
E-post: per-olle.henriksson@tomelilla.se
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 november 2019

Justerandes sign

Ksau § 253 Dnr KS 2019/137

Utredning badanläggningar i Tomelilla kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till 
förvaltningen och samhällsbyggnadsnämnden för att återkomma med förslag 
avseende möjlig försäljning av Välabadet, samt förnya intagande av offerter 
som underlag för beslut kring renovering av reningsanläggning vid 
Eljarödsbadet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda bassängstatusen på Eljaröds- och Smedstorpsbadet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen och 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att återkomma med förslag till 
samordnade föreningsvillkor, för drift och anläggningsansvar för 
Smedstorps- och Eljarödsbaden.

Ärendebeskrivning
Investeringsberedningen har hos kommunstyrelsen väckt frågan om behov 
av att utreda behovet av antal badanläggningar i kommunen.

I sin hemställan anger en enig investeringsberedning att denna inser att 
kommunens utomhusbad är en stor utmaning när det gäller kommande 
upprustning av dessa.

Därför vill en enad investeringsberedning att kommunstyrelsen under 2019 
ger förvaltningen i uppdrag att utreda behovet av antal badanläggningar totalt 
sett i kommunen, ställt i relation till:

 Behovet av simskoleplatser, antal besökare, besöksstatistik
 En jämförelse med intilliggande kommuner och likvärdiga kommuner 

avseende antal bad/areal och antal bad/invånare
 Ekonomiska förutsättningar avseende såväl drifts- som 

investeringsbehov

Utredningen bör beskriva behoven utifrån ett 10-årsperspektiv.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 november 2019

Justerandes sign

§ 253 forts.

Kommunstyrelsen beslutade den 19 juni 2019, § 100, att ge förvaltningen i 
uppdrag att utreda behovet av antal badanläggningar totalt sett i kommunen, 
ställt i relation till:

 Behovet av simskoleplatser, antal besökare, besöksstatistik
 En jämförelse med intilliggande kommuner och likvärdiga kommuner 

avseende antal bad/areal och antal bad/invånare
 Ekonomiska förutsättningar avseende såväl drifts- som 

investeringsbehov

I utredningsuppdraget ingår också att utreda eventuell möjlighet till ny 
huvudman.

Det är av stor vikt att utredningen ser till helheten och tittar på både 
fastigheter och verksamheter.

Utredningen ska vara klar den 1 oktober 2019.

Samhällsbyggnad har fått i uppdrag att utreda badanläggningarna i Tomelilla 
kommun.

Gällande simskoleplatser och besöksstatistik avseende de tre sista åren (2017-
2019), se bilaga 1.

När det gäller en jämförelse med intilliggande kommuner och likvärdiga 
kommuner avseende antal bad/areal och antal bad/invånare, se bilaga 2.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 november 2019

Justerandes sign

§ 253 forts.

Diagrammet visar att Tomelilla har fler bad per invånare än andra kommuner 
i vår närhet. I detta fall ingår även Spjutstorps friluftsbad.

Ett annat sätt att beskriva detta är att jämföra bad per areal. 
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Även detta diagram visar att Tomelilla har fler bad på den geografiska ytan än 
andra kommuner förutom Simrishamn. Eftersom, förutom Tomelilla och 
Sjöbo, har kust blir jämförelsen kanske inte helt rättvis, men även denna bild 
visar att Tomelilla har fler bad per areal än Sjöbo som har liknande 
geografiska förutsättningar.

Det är olika förutsättningar för de aktuella anläggningarna. Välabadet och 
Eljarödsbadet ägs av kommunen. Marken som Eljarödsbadet ligger på ägs av 
Högestad & Christinehof Fideikommiss AB. Vid Välabadet hanterar 
Tomelilla IF kassan och har även procent på intäkterna.

Smedstorpsbadet ägs av kommunen, men driften sker av Smedstorps IF med 
driftbidrag (60 000 kr) av kommunen. Driftsbidraget omfattar anläggningen 
inklusive badvakter och tillsyn, städning samt provtagning och underhåll av 
anläggningen. Driftbidraget omfattar också skötsel av parkering och 
planteringar. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 november 2019

Justerandes sign

§ 253 forts.

Driftskostnader på utomhusbaden i Tomelilla kommun är följande:
År                                2016                      2017                      2018
Eljarödsbadet             245 tkr                  424 tkr                   121 tkr
Smedstorpsbadet        348 tkr                  291 tkr                   443 tkr
Välabadet                   512 tkr                  412 tkr                    397 tkr

Gällande investeringsbehovet på utomhusbaden har detta lyfts i 
investeringsberedningen sedan 2015 med en investering på 8 miljoner kronor 
per bad. Det är viktigt att komma ihåg att utebaden är öppna från ca mitten 
av juni till mitten av augusti så investeringen blir hög per öppen vecka.

Investeringen omfattar vattenreningsanläggning, bassäng och byggnad 
avseende omklädningsrum mm. Detta grundar sig på en kostnadsbedömning 
på 6,2 miljoner kronor för Smedstorpsbadet, 
se bilaga 3, gällande vattenreningsanläggning. 

Resterande investeringskostnad avser bassäng och byggnad för 
omklädningsrum mm. 

Samhällsbyggnad gör bedömningen att samma behov finns även på 
Eljarödsbadet och Välabadet. 

Utifrån bilaga 4 framgår det att investerings- och underhållsbehoven är 
tämligen stora. Det bad som har större underhåll och investeringsbehov än 
andra är Eljarödsbadet.

Den information som samhällsbyggnadsverksamheten har fått till oss 
gällande ”ny huvudman”, är att det kan både vara försäljning av hela bad eller 
överlämning av drift.

Ska fastigheten säljas (det går inte i Eljaröd eftersom badet inte är anlagd på 
kommunal mark) så är det EU:s statsstödsregler som gäller. Öppen 
försäljning eller två oberoende värderingar. Ska försäljning ske måste det ingå 
ett avtal om hur länge badet ska drivas vidare.  Om ett bolag säljer vidare 
fastigheten är det i princip omöjligt för kommunen att kräva badet drivs 
vidare.

Vid en nedläggelse av Eljarödsbadet har kommunen ansvaret och 
kostnadsansvaret för återställelse av fastigheten.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 november 2019

Justerandes sign

§ 253 forts.

Överlämning av drift till annan huvudman kan ske till förening eller bolag. 
Överlämnas driften till förening eller bolag innebär inte nödvändigtvis att 
kostnaden sänks. Faktum kvarstår att kommunen har en årlig kostnad oavsett 
driftform. I det fall driften ska överlåtas till bolag sker detta genom offentlig 
upphandling. 

Förvaltningens sammantagna bedömning är att Välabadet bör läggas ner 
inom en snar framtid eller sälja fastigheten Välabadet i sin helhet. När det 
gäller Välabadet kan badmöjligheten för invånarna säkerställas genom 
Österlenbadet. I nuläget har inte Österlenbadet öppet under sommaren, men 
för att säkerställa badmöjlighet och simundervisning anser förvaltningen att 
Österlenbadet ska vara öppet under sommaren. 

Eljarödsbadet bör utifrån den tekniska bedömningen användas till dess att 
kommunen inte kan säkerställa bra och säker kvalité för de badande. Vid en 
framtida stängning får personer istället nyttja andra bad i närområdet. 
Förvaltningen anser att byte av huvudman för driften inte leder till minskade 
kostnader eller framtida investeringar i de nämnda anläggningarna.

De framtida investeringarna som dessa anläggningar (Välabadet och 
Eljarödsbadet) kräver, på sammanlagd 16 mnkr, kan istället användas mer 
effektivt till andra investeringar eller en utbyggnad med en utomhusdel som 
ett komplement till Österlenbadet. En nedläggelse av Välabadet kan också 
möjliggöra framtida exploatering av fastigheten för annat syfte än idag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförandes förslag till 
beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till 
förvaltningen och samhällsbyggnadsnämnden för att återkomma med förslag 
avseende möjlig försäljning av Välabadet, samt förnya intagande av offerter 
som underlag för beslut kring renovering av reningsanläggning vid 
Eljarödsbadet. Förvaltningen och Kultur- och 
fritidsnämnden/Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att återkomma med 
förslag till samordnade föreningsvillkor, för drift och anläggningsansvar för 
Smedstorps- och Eljarödsbaden.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 november 2019

Justerandes sign

§ 253 forts.

Beslutsunderlag
Ordförandeförslag på vidare hantering gällande badanläggningar i Tomelilla 
kommun, handlingsid: Ks 2019.3594.
Hemställan från investeringsberedningen gällande utredning av behov av 
badanläggningar i Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2019.2047.
Kommunstyrelsen § 100/2019, handlingsid: Ks 2019.2230.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 221/2019, handlingsid: Ks 2019.3326.
Eljarödsbadet inBlue offert, handlingsid: Ks 2019.3669.
Malmsten Entreprenad AB offert Eljarödsbadet, handlingsid: Ks 2019.3670.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 100/2019:
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda behovet 
av antal badanläggningar totalt sett i kommunen, ställt i relation till:

 Behovet av simskoleplatser, antal besökare, besöksstatistik
 En jämförelse med intilliggande kommuner och likvärdiga kommuner 

avseende antal bad/areal och antal bad/invånare
 Ekonomiska förutsättningar avseende såväl drifts- som 

investeringsbehov
I utredningsuppdraget ingår också att utreda eventuell möjlighet till ny 
huvudman.

Det är av stor vikt att utredningen ser till helheten och tittar på både 
fastigheter och verksamheter.

Utredningen ska vara klar den 1 oktober 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 221/2019:
Kommunstyrelsen beslutar att uppmana samhällsbyggnadsnämnden att lägga 
ner Välabadet och att inte göra ytterligare investeringar på Eljarödsbadet för 
att långsamt fasa ut det.

Kommunstyrelsen beslutar att uppmana kultur- och fritidsnämnden att utöka 
Österlenbadets öppettider för att möta förändringen av nerläggningen av 
Välabadet.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 november 2019

Justerandes sign

§ 253 forts.

Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) justerar sitt förslag så att uppdraget enbart går till 
samhällsbyggnadsnämnden och inte till kultur- och fritidsnämnden.

Sara Anheden (S) yrkar bifall till Leif Sandbergs justerade förslag med 
tillägget att förvaltningen även ska ges i uppdrag att utreda bassängstatusen 
på Eljaröds- och Smedstorpsbadet.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med Sara Anhedens förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 juni 2019

Justerandes sign

Ks § 100 Dnr KS 2019/137

Utredning badanläggningar i Tomelilla kommun

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda behovet 
av antal badanläggningar totalt sett i kommunen, ställt i relation till:

 Behovet av simskoleplatser, antal besökare, besöksstatistik
 En jämförelse med intilliggande kommuner och likvärdiga kommuner 

avseende antal bad/areal och antal bad/invånare
 Ekonomiska förutsättningar avseende såväl drifts- som 

investeringsbehov
I utredningsuppdraget ingår också att utreda eventuell möjlighet till ny 
huvudman.

Det är av stor vikt att utredningen ser till helheten och tittar på både 
fastigheter och verksamheter.

Utredningen ska vara klar den 1 oktober 2019.

Ärendebeskrivning
Investeringsberedningen har hos kommunstyrelsen väckt frågan om behov 
av att utreda behovet av antal badanläggningar i kommunen.

I sin hemställan anger en enig investeringsberedning att denna inser att 
kommunens utomhusbad är en stor utmaning när det gäller kommande 
upprustning av dessa.
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 juni 2019

Justerandes sign

Ks § 100 forts.

Därför vill en enad investeringsberedning att kommunstyrelsen under 2019 
ger förvaltningen i uppdrag att utreda behovet av antal badanläggningar totalt 
sett i kommunen, ställt i relation till:

 Behovet av simskoleplatser, antal besökare, besöksstatistik
 En jämförelse med intilliggande kommuner och likvärdiga kommuner 

avseende antal bad/areal och antal bad/invånare
 Ekonomiska förutsättningar avseende såväl drifts- som 

investeringsbehov

Utredningen bör beskriva behoven utifrån ett 10-års perspektiv.

Investeringsberedningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda behovet 
av antal badanläggningar totalt sett i kommunen, ställt i relation till:

 Behovet av simskoleplatser, antal besökare, besöksstatistik
 En jämförelse med intilliggande kommuner och likvärdiga kommuner 

avseende antal bad/areal och antal bad/invånare
 Ekonomiska förutsättningar avseende såväl drifts- som 

investeringsbehov

Beslutsunderlag
Hemställan från investeringsberedningen gällande utredning av behov av 
badanläggningar i Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2019.2047.
   
Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
investeringsberedningens förslag med tillägget att även möjligheterna till 
eventuell ny huvudman bör ingå i utredningsuppdraget.

Per Gustafsson (SD) yrkar bifall till investeringsberedningens och Leif 
Sandbergs förslag.

Ida Bornlykke (S) föreslår att kommunstyrelsen i medskick förtydligar att 
uppdraget innefattar att förvaltningen ser till helheten och tittar på både 
fastigheter och verksamheter.
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Justerandes sign

Ks § 100 forts.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Leif Sandbergs, Per Gustafssons och Ida Bornlykkes förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

70



1 (2)

Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ulrika Olsson
Enhetschef Teknik och service
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ulrika.olsson@tomelilla.se

Tomelilla den 4 mars 2020 Dnr SBN 2020/73

Samhällsbyggnadsnämnden

Svar på granskningsrapport måltidsverkstan

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta yttrandet avseende 
granskningen av Måltidsverkstan från Ernst & Young. 

Ärendebeskrivning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tomelilla kommun 
granskat måltidsverkstan. Syftet med granskningen har varit att bedöma 
om kommunstyrelsen har bedrivit och samhällsbyggnadsnämnden 
bedriver en ändamålsenlig måltidsverksamhet för kommunens brukare 
och elever. 
Den sammanfattande bedömningen att det finns en tydlig roll- och 
ansvarsfördelning i måltidsverkstans organisation vad gäller den dagliga 
verksamheten. Under kommunstyrelsen uppfattades inte 
ansvarsfördelningen som tydlig i och med att måltidsverkstans 
verksamhetschef arbetade under kultur- och fritidsnämnden samtidigt som 
kommunstyrelsen var ansvarig för måltidsverkstan. Efter bytet till 
samhällsbyggnadsnämnden uppfattas styrningen kunna ha bättre 
förutsättningar eftersom måltidsverkstans verksamhetschef arbetar under 
samma nämnd som måltidschefen.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna 
samhällsbyggnadsnämnden att: 
- inkludera verksamheten i nämndens mål och uppföljning, 
samt 
- dokumentera resultatet av måltidsgästernas synpunkter och 
vilka åtgärder som vidtas med anledning av detta.

Förvaltningen, genom enhetschef Teknik och service Ulrika Olsson, 
framför följande:
Vi har tagit del av granskningsrapporten från Ernst & Young och anser 
att den är saklig och tydlig.

71



2 (2)

Utifrån granskningsresultat från revisorerna kommer måltidsverkstaden 
ingå i den ordinarie ekonomiska uppföljningsprocessen.
Menar revisorerna att måltidsverkstan ska ha ett eget mål i 
samhällsbyggnadsnämnden ställer sig förvaltningen ytterst tveksamma till 
detta, men om revisorerna menar att målen ska inkluderas i nämndens mål 
ställer vi oss positiva till detta. 

Enkätundersökningen genomförs bland de äldre genom pappersenkät 
med samma frågeställning gång till gång. För barnen har vi en maskin med 
ledsna och glada smileys som barnen trycker på i samband med måltiden. 
Denna maskin alternerar mellan skolorna under året. Utifrån dessa resultat 
får vi kundnöjdheten. Måltidsverkstan medverkar även vid matråd och tar 
del av ev synpunkter. 

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

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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, enhetschef Teknik och service

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Ulrika Olsson
Enhetschef Teknik och service

Beslutet skickas till:

Ange mottagare för beslutsdokument här
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Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tomelilla kommun granskat om 
kommunstyrelsen (fram till och med halvårsskiftet 2019) och samhällsbyggnadsnämnden (från 
och med halvårsskiftet 2019 och framåt) bedriver en ändamålsenlig måltidsverksamhet för 
kommunens brukare och elever.  
 
Det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning i måltidsverkstans organisation vad gäller den 
dagliga verksamheten. Under kommunstyrelsen uppfattades inte ansvarsfördelningen som 
tydlig i och med att måltidsverkstans verksamhetschef arbetade under kultur- och 
fritidsnämnden samtidigt som kommunstyrelsen var ansvarig för måltidsverkstan. Efter bytet 
till samhällsbyggnadsnämnden uppfattas styrningen kunna ha bättre förutsättningar eftersom 
måltidsverkstans verksamhetschef arbetar under samma nämnd som måltidschefen. Under 
kommunstyrelsens ledning har uppföljningen av måltidsverkstan inte varit regelbunden. Hur 
detta fungerar under samhällsbyggnadsnämnden är ännu för tidigt att uttala sig om. 
 
Vad gäller kommunstyrelsens uppföljning av verksamhetens hantering av måltidsgästernas 
synpunkter anser vi att den skulle kunna förbättras genom att den dokumenteras. 
Dokumentering av hur synpunkterna bidrar till ändringar i matsedeln skulle förenkla 
uppföljningen av densamma. 
 

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 
 

 Inom ramen för måltidsverkstans verksamhet finns elva tillagningskök samt 
Österlenbadets kafeteria. 

 I ledningen för måltidsverkstan sitter måltidschefen tillsammans med en samordnare. 
Måltidsverkstan har därutöver en controller som ansvarar för den ekonomiska 
uppföljningen.  

 Mellan 2014 och till och med juni 2019 var kommunstyrelsen ansvarig för 
måltidsverkstan. Under samma period tillhörde måltidsverkstan organisatoriskt kultur- 
och fritidsförvaltningen som arbetar under kultur- och fritidsnämnden. 

 Från och med juli 2019 är samhällsbyggnadsnämnden ansvarig för måltidsverkstan. 
Måltidsverkstan ingår sedan dess i teknik- och serviceenheten som är en del av 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 Det görs regelbundna undersökningar med syfte att synliggöra måltidsgästernas 
synpunkter avseende kosten. 

 Dessa undersökningar ligger enligt uppgift till grund för förändringar av måltidsutbudet 
för elever och äldre. På vilket sätt förändringarna görs dokumenteras inte.  
 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi samhällsbyggnadsnämnden att:  
 

 inkludera verksamheten i nämndens mål och uppföljning, samt  
 dokumentera resultatet av måltidsgästernas synpunkter och vilka åtgärder som vidtas 

med anledning av detta. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Samhällsbyggnadsnämnden har enligt sitt reglemente ansvar för måltidsfrågor i kommunen 
och dess utveckling. Ansvaret för måltidsfrågorna flyttades från kommunstyrelsen till 
samhällsbyggnadsnämnden genom kommunfullmäktiges beslut den 17 juni 2019 om 
ändringar av reglementena. Förändringen skedde med anledning av förvaltningens 
omorganisation, vilken medförde att måltidsverkstan flyttades till den nya teknik- och 
serviceenheten. Det sågs som en naturlig följd att även flytta ansvaret för verksamheten till 
samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Mot bakgrund av omorganisationen och att verksamheten redovisade ett underskott om 1,9 
mnkr för 2018 har revisorerna bedömt måltidsverksamheten av särskilt intresse att granska.  

1.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens övergripande syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen har bedrivit och 
samhällsbyggnadsnämnden bedriver en ändamålsenlig måltidsverksamhet för kommunens 
brukare och elever. 

I granskningen ska följande revisionsfrågor besvaras: 

 Finns det en tydlig roll- och ansvarsfördelning i måltidsverksamhetens organisation? 

 Är återrapporteringen till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden avseende 
kostverksamhetens resultat tillräcklig?  

 Genomförs tillräcklig uppföljning för att säkerställa att måltidsverksamheten bedrivs inom 
givna budgetramar?  

 Följer kommunstyrelsen upp att måltidsverksamheten vidtar åtgärder efter 
måltidsgästernas synpunkter och val? 

1.3. Genomförande  

Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier (se bilaga 1). Intervjuer har 
genomförts med måltidschefen, måltidsverkstans tidigare controller, samhällsbyggnadschefen 
och chefen för teknik och service som är måltidsverkstans verksamhetschef.  

Ansvarig nämnd 

Granskningen avser kommunstyrelsen för perioden januari till och med juni 2019 samt 
samhällsbyggnadsnämnden för juli 2019 till december 2019. 

1.4. Revisionskriterier 

Kommunallagen 6 kap.  

Av kommunallagens 6 kapitel framgår bland annat att nämnderna ska besluta i frågor som rör 
förvaltningen och i frågor se de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Nämnderna 
ska inom sina områden ansvara för att verksamheterna bedrivs i enlighet med 
kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. De ska även tillse att den interna kontrollen är tillräcklig 
och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. 
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2. Granskningsresultat 

2.1. Ansvar och roller 

2.1.1. Iakttagelser 

Riktlinjer för matverksamheten 2019 

Det finns för kommunen utarbetade riktlinjer för matverksamheten fastställda av 
kommunstyrelsen den 28 augusti 2019. Enligt dessa riktlinjer ansvarar kommunstyrelsen och 
nämnderna ”…för att det finns förutsättning enligt lagstiftning och nationella riktlinjer att följa 
riktlinjerna för matverksamheten”. Enligt riktlinjerna ansvarar verksamhetschef för kvalitet, 
säkerhet och uppföljning av verksamheten. Därtill ansvarar kommunens kostchef för en 
varierad matsedel, matproduktion, näringsinnehåll, livsmedelsupphandling och kökspersonal. 
Kostchefen är därtill ytterst kvalitetsansvarig för hantering av livsmedel. Enligt riktlinjerna är 
målsättningen att genom goda och näringsriktiga livsmedel förebygga ohälsa och skapa en 
säker kost som anpassas efter matgästens behov vad gäller mängd, näring, konsistens och 
intolerans/allergi. Ytterligare en målsättning är att matsvinnet ska minimeras. Uppföljning av 
aktiviteterna ska enligt riktlinjerna ske årligen. 

Kommunstyrelsen 

Av intervjuer framkom att kommunstyrelsen tog över ansvaret för måltidsfrågor från kultur- och 
fritidsnämnden år 2014. Trots förändringen fortsatte verksamheten att vara en del av kultur- 
och fritidsförvaltningen. Detta innebar att måltidschefens närmsta chef var chef på kultur- och 
fritidsförvaltningen, men att ansvaret för verksamheten låg på kommunstyrelsen. Av intervjuer 
framkommer att denna ansvarsuppdelning uppfattades som otydlig eftersom ansvarig nämnd 
för måltidsverkstan och måltidsverkstans verksamhetschef skilde sig åt. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sedan samhällsbyggnadsnämnden tog över ansvaret för måltidsverkstan ingår 
måltidsverkstan i samhällsbyggnadsförvaltningen. Måltidsverkstan ingår numera i teknik- och 
serviceenheten. Verksamhetschefen för måltidsverkstan är således teknik- och servicechefen 
och samhällsbyggnadschefen ansvarar för målrapporteringen till nämnden. Av intervjuerna 
framkom att måltidsverkstan har, tillsammans med teknik- och serviceenheten, sett över sina 
mål inför 2020. 

Ansvar och roller i det operativa arbetet 

Kommunens kostverksamhet har benämningen måltidsverkstan. Måltidschefen är chef över 
måltidsverkstan och ansvarar för tillagningsköken och matsedeln. Vidare är måltidschefen 
logistiksamordnare mellan varudistributören och kommunerna Ystad, Simrishamn och 
Tomelilla.  Måltidsverkstan omfattar elva tillagningskök och Österlenbadets kafeteria. Fram till 
och med den sista oktober 2019 ingick även kommunhusets kafeteria i måltidsverkstan. I 
måltidschefens ledningsgrupp finns en samordnare på 25 procent. Resterande 75 procent av 
sin tjänst arbetar samordnaren som kock. Måltidsverkstans ekonomi följs regelbundet upp av 
en controller. 
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Det har upprättats riktlinjer för kommunens matverksamhet. Riktlinjerna finns tillgängliga 
digitalt. Riktlinjerna ska revideras en gång per mandatperiod. Av riktlinjerna framgår de mål 
och riktlinjer alla verksamheter i kommunen som tillhandhåller måltider ska förhålla sig till. Av 
intervjuerna framkom att det inte har varit tydligt för vissa verksamheter att riktlinjerna även 
gäller dem. Det har bland annat hänt att skolchefer trott att riktlinjerna endast gällde 
måltidsverkstan. Exempelvis ska det enligt uppgift ha funnits läsk på en skola eftersom 
skolchefen inte var medveten om att riktlinjerna förbjöd detta. Vilka befattningar i kommunen 
som har ansvar för vilka delar av matverksamheten framgår av riktlinjerna. 

2.1.2. Bedömning 

Under kommunstyrelsens ledning var roll- och ansvarsfördelningen avseende 
måltidsverkstans politiska och förvaltningsmässiga styrning otydlig. Detta berodde på att 
måltidsverkstan arbetade inom kultur- och fritidsförvaltningen, en förvaltning som 
kommunstyrelsen inte hade ansvar för enligt reglemente.  
 
Genom beslutet att förändra verksamhetens tillhörighet så att den speglar den politiska 
organisationen förtydligas ansvarsutkrävandet. Det kan även förenkla styrningen och 
uppföljningen av verksamheten. Det är dock svårt att göra en bedömning av hur uppföljning 
och styrning fungerar efter skiftet till samhällsbyggnadsnämnden på grund av att omställningen 
fortfarande är relativt ny. 
 
Måltidsverkstans dagliga verksamhet bedöms ha en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Dock 
har det av intervjuer framkommit att det inte har varit tydligt för samtliga verksamheter som 
hanterar mat att det finns riktlinjer att följa. I detta avseende kan det finnas ett behov av att 
informera verksamheterna om de befintliga riktlinjerna. 

2.2. Undersökning av måltidsgästernas synpunkter  

2.2.1. Iakttagelser 

Måltidsverkstan utför undersökningar för att få en uppfattning om måltidsgästernas synpunkter 
gällande maten. Undersökningarna genomförs på olika sätt beroende på vilka grupper som 
undersöks.  
 
Till hemtjänsttagare skickas enkäter ut vilket ger brukarna en chans att ge sina åsikter kring 
maten. Enkätundersökningen genomförs vartannat år. I enkäterna ställs frågor om smak, 
utbud, konsistens och leveranstid (leveranstid gäller endast för hemtjänsten). Tidigare har 
insamlingen av enkäter gjorts manuellt, men enligt uppgift ska verksamheten framöver 
använda sig av ett enkätverktyg. Resultatet från undersökningarna redovisas enligt uppgift för 
vård- och omsorgsnämnden samt för kommunstyrelsen. På äldreboenden erbjuds två typer av 
möten: matmöten, då måltidsombud1 närvarar, och boenderåd, där de boende medverkar. 
Dessa möten hålls flera gånger per år. Det sker ingen dokumentation av matmötena men det 
framhålls vid intervjun att det leder till förändringar av matsedeln. 
 
På skolor ställs det under perioder fram maskiner med färgglada knappar som föreställer 
ledsna och glada smileys. Data över hur många som tryckt på vilken knapp samlas in och 
analyseras av företaget som tillhandahåller maskinerna. Utöver undersökningarna finns även 
matråd. Varje skola har matråd två gånger per termin. På vissa skolor är det skolsköterskan 

                                                
1 Anställd som har samlat in de boendes synpunkter. 
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som har ansvaret för matrådet och på andra skolor är det pedagoger. På matråden medverkar 
ansvarig personal (skolsköterska eller pedagog), kökspersonal och en eller två elever från 
varje klass. Måltidschefen deltar vid de flesta matråden. Vid matråden får eleverna säga vad 
de tycker om maten och berätta vad de önskar för mat i framtiden. Då ges också möjlighet att 
förklara för barnen varför vissa rätter inte serveras eller varför de inte serveras i så hög 
utsträckning som barnen vill. Matrådsmöten dokumenteras ute på skolorna och skickas till 
köket. Dokumenten delges inte som rutin till måltidschefen. Av intervjuerna framkom att 
matråden bidrar till förändringar i matsedeln. Hur förändringarna görs och vad som föranlett 
förändringarna dokumenteras inte. Måltidschefen har även uppmuntrat barn att skicka e-post 
till henne med önskemål om rätter vilket i vissa fall lett till förändringar i matsedeln. 

Uppföljning av synpunkter till kommunstyrelsen 

Av intervjuerna framkom att under tiden som verksamheten låg under kommunstyrelsen har 
kommunstyrelsens arbetsutskott muntligen tagit del av uppföljning av måltidsgästernas 
synpunkter. I protokollen kan vi utläsa att kultur- och fritidschefen och måltidschefen har 
föredragit för kommunstyrelsens arbetsutskott under 2019 men det går inte att utläsa att de 
har tagit del av information som avser måltidsgästernas synpunkter. 

Uppföljning av synpunkter till samhällsbyggnadsnämnden 

Vad gäller information om måltidsgästernas synpunkter till samhällsbyggnadsnämnden har 
detta ännu inte skett. Måltidschefen har dock varit hos samhällsbyggnadsnämnden sedan 
verksamheten togs över av nämnden och presenterat verksamheten. 

2.2.2. Bedömning 

Det är positivt att måltidverkstan genom undersökningar och möten ger elever och brukare en 
chans att ge synpunkter på kosten. Undersökningarna leder enligt uppgift till förändringar i 
matsedeln, vilket också bedöms vara positivt. Hur denna förändring görs dokumenteras dock 
inte, vilket vi ser som en brist. Detta leder till svårigheter att följa upp hur väl måltidsverkstan 
säkerställer att önskemål och synpunkter förändrar utbudet även om det har skett en muntlig 
återrapportering till kommunstyrelsen. Om det sker en dokumentation kring måltidsgästernas 
synpunkter och förändringarna av dem kommer återrapporteringen till nämnden också att 
förenklas. 

2.3. Uppföljning och återrapportering 

2.3.1. Iakttagelser 

Kommunstyrelsen 

Av intervjuerna framkom att det sedan år 2016 finns en controller som följer upp 
måltidsverkstans ekonomi. Fram till halvårsskiftet 2019 hade controllern och måltidschefen 
enligt uppgift månatliga uppföljningar av verksamhetens ekonomi. Av kommunikation med 
controllern framkom att hen lämnade ekonomiska uppföljningar till kommunstyrelsens 
arbetsutskott från år 2018 och framåt. Detta gjordes ungefär varannan månad samt vid delår 
och helår. Av kommunstyrelsens protokoll framgår att även de tagit del av de ekonomiska 
uppföljningarna. Den sista rapporten som gjordes innan bytet från kommunstyrelsen till 
samhällsbyggnadsnämnden lämnades in i april 2019.  
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Under våren 2019 gjordes en genomlysning av måltidsverkstan av dess dåvarande controller. 
Den presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott i juni samma år. Av genomlysningen 
framgår att kvaliteten på maten i kommunen är hög. 
 
För 2018 redovisade verksamheten ett underskott om 1,9 mnkr. Av intervjuerna framkom att 
controllern och måltidschefen förstod redan när budgeten sattes för året att den inte skulle 
vara tillräcklig. Av delårsrapporten 2018 går att utläsa att verksamheten skulle gå med 
underskott. För att minska kostnaderna valde verksamheten att inte återsätta en vakant tjänst 
på 50 procent. Verksamheten fick inte några tillskjutna medel 2018 för att få en budget i balans. 
Inför 2019 var förutsättningarna bättre eftersom måltidsverkstan fick en utökning om 600 tkr 
extra i sin budget från kommunfullmäktige.  
 
Volymbestämningen av mat fungerar på så sätt att skolor och äldreomsorg gör en 
grundbeställning i september under innevarade år till måltidsverkstan för nästkommande år. 
Dessa beställningar ligger till grund för måltidsverkstans budget. Kunderna betalar endast för 
det som levereras och köparen (verksamheter såsom förskola, skola, hemtjänst och särskilt 
boende) debiteras månadsvis av måltidsverkstan. Beställningen är således ett uppskattat mått 
för hur mycket som faktiskt ska produceras och säljas det kommande året. Från och med 2019 
finns det ett nytt krav om att det ska finnas skriftliga avtal mellan parterna. I bilagan till avtalen 
ska det framgå vad portionspriserna är och hur stora volymer det rör sig om. I bilagan framgår 
även de årliga prisjusteringarna. Justeringarna görs efter index och antagna 
budgetförutsättningar för det givna året. Prishöjningar för personalkostnader och övriga 
kostnader sker med uppräkning enligt budgetförutsättningar och prishöjningar avseende 
livsmedelskostnader sker enligt KPI-index för huvudgruppen ”Livsmedel och alkoholfria 
drycker”. 
 
Enligt riktlinjerna för matverksamheten ska uppföljning av genomförda utbildningar och 
aktiviteter i enlighet med målen årligen redovisas för ansvarig nämnd. Av intervjuerna framkom 
att måltidsverkstan inte har följts upp regelbundet av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har 
vid vissa tillfällen kallat in måltidschefen och i andra fall har måltidschefen bett om att få 
avrapportera exempelvis resultat från enkätundersökningar. Avrapporteringen har enligt 
uppgift genomförts muntligt och inget skriftligt har överlämnats till kommunstyrelsen. 
Uppföljningen av verksamheten gjordes enligt uppgift av kultur- och fritidschefen. Inte heller 
dessa uppföljningar har varit regelbundna.  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Måltidschefen har sedan halvårsskiftet varit på samhällsbyggnadsnämnden vid två tillfällen för 
avrapportering. Genomlysningen av måltidsverkstan som presenterades för 
kommunstyrelsens arbetsutskott i juni 2019 har kompletterats med en skrivelse av 
samhällsbyggnadsnämnden. Kompletteringen behandlades vid nämndens möte i oktober 
2019.  
 
Sedan några månader tillbaka arbetar en ny controller för måltidsverkstan. Av intervjuerna 
framkom att den nya controllern inte hunnit upprätta rutiner för den ekonomiska uppföljningen 
ännu. Vid granskningens genomförande har en ekonomisk uppföljning gjorts sedan bytet av 
controller. Planen är enligt uppgift att de ekonomiska uppföljningarna ska ske regelbundet.  
 
Innevarande år är budget för måltidsverkstan enligt uppgift i balans inom alla områden förutom 
kommunens kafeteria. Från och med den 1 november 2019 tillhör inte kafeterian 
måltidsverkstan längre.  
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Utmaningar 
Av intervjuerna framkom att måltidschefen ser utmaningar kring att upprätthålla en god 
matkvalitet samtidigt som livsmedelspriserna ökar mer än konsumentprisindex. Enligt 
riktlinjerna ska verksamheten sträva efter att maten ska vara lokalproducerad och ekologisk, 
men det saknas enligt uppgift budget för att uppnå detta. Det finns därutöver utmaningar att 
budgetera rätt för hemtjänsten då det inte är ett på förhand givet antal som ska förses med 
mat. Av intervjuerna framkom att ansvariga politiker inte har velat försämra kvaliteten på 
kosten. Därmed har det enbart varit möjligt att få ner kostnaderna genom att skära ner på 
personalen. Personalkostnaderna är dock enligt uppgift redan låga och det är därför svårt att 
få ner kostnaderna ytterligare. 

2.3.2. Bedömning 

Avseende den ekonomiska uppföljningen anser vi att den har skötts på ett tillräckligt sätt då 
det regelbundet lämnats rapporter till kommunstyrelsen angående verksamhetens ekonomi. 
Kommunstyrelsen har varit medveten om verksamhetens underskott och har tagit del av 
underlag för att kunna vidta åtgärder. Däremot är bedömningen att kommunstyrelsen inte 
följde upp verksamhetens måluppfyllelse på ett tillräckligt sätt under tiden som det var deras 
verksamhetsansvar. 
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3. Sammanfattande bedömning 

Det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning i måltidsverkstans organisation vad gäller den 
dagliga verksamheten. Under kommunstyrelsen uppfattades inte ansvarsfördelningen som 
tydlig i och med att måltidsverkstans verksamhetschef arbetade under kultur- och 
fritidsnämnden samtidigt som kommunstyrelsen var ansvarig för måltidsverkstan. Efter bytet 
till samhällsbyggnadsnämnden uppfattas styrningen kunna ha bättre förutsättningar eftersom 
måltidsverkstans verksamhetschef arbetar under samma nämnd som måltidschefen. Under 
kommunstyrelsens ledning har uppföljningen av måltidsverkstan inte varit regelbunden. Hur 
detta fungerar under samhällsbyggnadsnämnden är ännu för tidigt att uttala sig om. 
 
Vad gäller kommunstyrelsens uppföljning av verksamhetens hantering av måltidsgästernas 
synpunkter anser vi att den skulle kunna förbättras genom att den dokumenteras. 
Dokumentering av hur synpunkterna bidrar till ändringar i matsedeln skulle förenkla 
uppföljningen av densamma. 
 

Revisionsfrågor Svar 

Finns det en tydlig roll- och 
ansvarsfördelning i 
måltidsverksamhetens organisation? 

 

Ja. I det dagliga arbetet är ansvarsfördelningen tydlig. 
Under kommunstyrelsens ledning var inte 
ansvarsfördelningen tydlig för måltidschefen. I och 
med bytet till samhällsbyggnadsnämnden har 
ansvarsfördelningen förtydligats. 

Genomförs tillräcklig uppföljning för att 
säkerställa att måltidsverksamheten 
bedrivs inom givna budgetramar? 

 

Ja, genom den ekonomiska uppföljningen som har 
lämnats till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Formerna för samhällsbyggnadsnämndens 
ekonomiska uppföljning av måltidsverkstan har vid 
tiden för granskningen inte kommit på plats, men det 
har genomförts en uppföljning av ekonomin. 

Följer kommunstyrelsen upp att 
måltidsverksamheten vidtar åtgärder 
efter måltidsgästernas synpunkter och 
val? 

 

Delvis. Kommunstyrelsen har följt upp resultatet från 
måltidsgästernas synpunkter. Uppföljningarna har 
dock inte varit regelbundna eller dokumenterade. 

Är återrapporteringen till 
kommunstyrelsen avseende 
kostverksamhetens resultat tillräcklig? 

 

Delvis, kommunstyrelsens uppföljning av 
verksamhetens kostnader har varit tillräcklig men vad 
gäller verksamhetens mål har uppföljningen inte varit 
lika tydlig. Sedan samhällsbyggnadsnämnden tog 
över ansvaret har måltidschefen varit på 
samhällsbyggnadsnämnden vid två tillfällen. 

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi samhällsbyggnadsnämnden att:  
 

 inkludera verksamheten i nämndens mål och uppföljning, samt  
 dokumentera resultatet av måltidsgästernas synpunkter och vilka åtgärder som vidtas 

med anledning av detta. 
 

Tomelilla den 20 februari 2020 

Negin Nazari   Stella Säfström 
EY     
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Bilaga 1: Källförteckning 

 
 
Intervjuade funktioner: 
 
 Måltidschef - Ingela Dejenfelt  

 Controller - Annica Dyverdahl Winding 

 Samhällsbyggnadschef - Niklas Sommelius 

 Chef för teknik och service - Ulrika Olsson 

 
Dokument: 
 
 Riktlinjer för matverkstan 2018 och 2019 

 Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 

 Genomlysning av måltidsverkstans verksamhet 2019 

 Budget 2019 och utfall per måltidsenhet 

 Verksamhetsplan kultur och fritid 2019 

 Protokoll från KSAU 2017 – 2019 

 Bilaga avtal volymer och pris vård och omsorg 

 Bilaga avtal volymer och pris vård och barn och ungdom  

 Presentation KSAU 27 mars 2019 

 Delårsrapport och bokslut 208 

 Statistik 2015 – 2018  

 Kommunstyrelsens reglemente 2019 (fastställd av KF den 17 september 2018, gäller från 
och med 1 januari 2019) 

 Kultur- och fritidsnämndens reglemente 2019 (fastställd av KF den 17 september 2018, 
gäller från och med 1 januari 2019) 
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
20 februari 2020

Justerandes sign

Rev § 6 Dnr KS 2020/38

Granskning av måltidsverkstan

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar översända granskningsrapport och missivskrivelse till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast 2020-04-10 samt till 
kommunfullmäktige för kännedom.

Ärendebeskrivning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tomelilla kommun 
granskat måltidsverkstan. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
kommunstyrelsen har bedrivit och samhällsbyggnadsnämnden bedriver en 
ändamålsenlig måltidsverksamhet för kommunens brukare och elever. 
Den sammanfattande bedömningen att det finns en tydlig roll- och 
ansvarsfördelning i måltidsverkstans organisation vad gäller den dagliga 
verksamheten. Under kommunstyrelsen uppfattades inte ansvarsfördelningen 
som tydlig i och med att måltidsverkstans verksamhetschef arbetade under 
kultur- och fritidsnämnden samtidigt som kommunstyrelsen var ansvarig för 
måltidsverkstan. Efter bytet till samhällsbyggnadsnämnden uppfattas 
styrningen kunna ha bättre förutsättningar eftersom måltidsverkstans 
verksamhetschef arbetar under samma nämnd som måltidschefen.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna 
samhällsbyggnadsnämnden att: 

- inkludera verksamheten i nämndens mål och uppföljning, samt 
- dokumentera resultatet av måltidsgästernas synpunkter och vilka 

åtgärder som vidtas med anledning av detta.

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar översända granskningsrapport och missivskrivelse till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast 2020-05-15 samt till 
kommunfullmäktige för kännedom.
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
20 februari 2020

Justerandes sign

§ 6 forts

Beslutsunderlag
Granskningsrapport måltidsverkstan, handlingsid: Ks 2020.457
Missiv granskning av måltidsverkstan, handlingsid: Ks 2020.642
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid Ks 2020.672
_________

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande
Kommunfullmäktige för kännedom

85



86



1 (1)

Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

VA-chef Anders Ledskog
VA-chef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
anders.ledskog@tomelilla.se

Tomelilla den 13 februari 2020 Dnr SBN DiaNr

Samhällsbyggnadsnämnden

Ombud till Brösarps Vattenverk

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att utse VA-chef Anders 
Ledskog till Ombud för projektet Brösarps vattenverk.

Ärendebeskrivning
I samband med utbyggnaden av ledningar från Brösarp till Kivik kommer 
Brösarps reningsverk att flyttas och byggas ut och moderniseras. Detta 
projekt är under projektering och genomförandet av bygget planeras till 
hösten 2020 och våren 2021. Till projektet ska det utses ett Ombud. I 
delegationsordningen står det att Samhällsbyggnadschefen har delegation 
tom 15 prisbasbelopp. Över detta utser nämnden ombud. Projektets 
budget ligger idag på 9 miljoner men beloppet kommer troligen att 
revideras upp. Beloppet överskrider därmed beloppsgränsen för 
Samhällsbyggnadschefen att vara Ombud. För detta projekt föreslås att 
Samhällsbyggnadsnämnden utser VA-chef Anders Ledskog att vara 
ombud. 

Ekonomiska konsekvenser
Detta projekt finansieras av Tomelilla kommun men Simrishamn ska 
enligt avtal stå för 78% av kapitaltjänstkostnaderna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, VA-chef Anders Ledskog, 2020-04-20

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
VA-chef Anders Ledskog
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Håkan Berggren
Planeringsingenjör
Direkt 0417-183 13
Mobil 0709-95 83 13
hakan.berggren@tomelilla.se

Tomelilla den 9 januari 2020 Dnr SBN 2020/22

Samhällsbyggnadsnämnden

Belysningsplan för Tomelilla kommun

Förvaltningens förslag till beslut
Nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag samt att ge 
samhällsbyggnadschefen i delegation när det gäller avveckling och 
nyetablering av belysning.

Ärendebeskrivning
Tomelilla kommun har idag inga klara riktlinjer för kommunens 
belysning utan det har under årens lopp beslutats i varje fall för 
sig.

Syftet är att ta fram en plan för gatubelysningen i kommunen 
som ger riktlinjer för vilken belysning som bör finnas inom 
kommunen. 

I Tomelilla kommun finns cirka 3 200 belysningspunkter längs 
gator och vägar som kommunen ansvarar för. Ca 600 av dessa 
finns längs gator och vägar där kommunen inte är väghållare. 

Gatubelysning är ett ansvar för väghållaren. Trafikverket 
ansvarar dock för betydligt färre belysningspunkter än vad som 
finns längs statliga vägar. 

Detta beror på att Trafikverket numera ser striktare på behovet 
av belysning, än när belysnings-anläggningarna sattes upp. 
Trafikverket kommer inte att ta över driften av de anläggningar 
som verket inte anser behövs utifrån trafiksäkerhetsskäl. Detta 
innebär att kommunen även framöver ansvarar för dessa 
anläggningar.

Budget 2020 för driften av samtliga belysningspunkter är på 
drygt 2,2 miljoner kronor.

Kostnaden för komplett byte av ett fundament, en stolpe med 
armatur och kablage beräknar vi till 20,000 kronor.

Beroende på plats och läge kan merkostnader för grävning och 
avstängningar tillkomma.

Förvaltningen föreslår enligt bifogad plan hur vi hanterar gatubelysningen 
framöver.
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Ekonomiska konsekvenser
Förslaget kommer att minska antalet ljuspunkter och därmed en total 
minskad energiåtgång, vilket leder till en minskad driftskostnad för 
kommunen.

Barnperspektivet
Förslaget kommer att ta hänsyn till att rätt platser belyses utifrån barnens 
perspektiv.

Miljöperspektivet
Förslaget kommer att minska antalet ljuspunkter och därmed en total 
minskad energiåtgång. 
För kommunens del ligger detta i linje med kommunens miljömål. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, 2020-03-18
Belysningsplan för Tomelilla kommun, 2020-03-18

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Håkan Berggren
Planeringsingenjör

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niclas Somelius 
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Belysningsplan 
Tomelilla kommun

Antagen av samhällsbyggnadsnämnden den XX 2020, Sbn § X.
Gäller från den XXXX
Dokumentansvarig politisk instans: Samhällsbyggnadsnämnden
Dokumentansvarig tjänsteman: Samhällsbyggnadschef
Uppföljning: Årligen
Övrigt: Dokumentet är en del i trafikplanen.

Innehåll
Allmänt.
Ansvar
Beslutsgrund.
Driftsansvar.
Teknisk standard.
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Allmänt
I Tomelilla kommun finns idag ungefär 3200 belysningspunkter längs våra vägar, gator och i 
parker, av dessa är ca 600 punkter utmed vägar med annan väghållare än kommunen, men som 
bekostas av kommunen. 

När kommunen är huvudman för gator och allmänna platser, gäller i princip att belysningen ska 
ha utförts i enlighet med boverkets byggregler (2011:6) föreskrifter och allmänna råd, 
3:1224 Belysning för orientering på tomter.

-Belysningen längs tillgängliga och användbara gångvägar och vid parkeringsplatser, angöringsplatser för bilar och 
friytor, ska utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan orientera sig.

I övrigt finns inga tvingande bestämmelser om väg- och gatubelysning. 
Kommunen har alltså ingen grundläggande skyldighet att ombesörja belysning i 
tätorter och på landsbygden.

Den kommunala belysningens funktion är att.

- Öka trafiksäkerheten 
- Öka tillgängligheten 
- Minska brottslighet 
- Hindra vandalisering 
- Hjälpa till med orienteringen 
- Skapa god miljö 
- Öka trygghetskänslan. 

Ansvar 

Kommunens beslutande instans i frågor om belysning är 
Samhällsbyggnadsnämnden. Enligt reglementet har nämnden även ansvar för 
trafiksäkerhet

Kommunens beslut om uppsättning av ny vägbelysningsanläggning kommer 
göras efter en samlad bedömning enligt denna plan. 

Ny belysning/avveckling får beslutas av samhällsbyggnadschef om kraven 
inom planen är uppfyllda samt att kostnaden kan täckas inom beslutad budget. 
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Beslutsgrund. 

Något av följande basvillkor ska uppfyllas för beviljande av kommunal belysning. 

§ 1 Planlagt bostadsområde med kommunalt huvudmannaskap 

§ 2 Tätbebyggt område med kommunalt huvudmannaskap 

§ 3 Kommunalt huvudmannaskap för vägen/gatan/platsen. 

Följande villkor gäller för avslag till ny eller reinvestering i kommunal belysning. med 
undantag för Trafikverkets allmänna vägar.

§ 1. Utanför tätbebyggt område* 

§ 2. Enskild väg som inte upplåts till allmänheten***.

§ 3. Områden med i huvudsak fritidsboende. 

§ 4. Gatubelysning på allmän statlig väg (Trafikverket skall i första hand behandla ansökan). 

*enligt NVDB (nationell vägdatabas).

**enskild väg utan statligt och/eller kommunalt driftsbidrag.

För allmänna vägar där väghållaren ej tar på sig ansvaret för belysning kan kommunen 
bevilja med stöd av följande villkor.

 Permanent påstigningsplats för skolskjuts.
 Busshållplats.
 Gång och cykelväg till och från skolan som regelbundet används av flertalet barn. 
 Markerade övergångsställen eller platser där oskyddade trafikanter ofta korsar körbana. 
 Tätbebyggt område med kommunalt huvudmannaskap. 
 Korsningar med extern genomfartstrafik av betydelse.

Ekonomiska villkor 

 Där enskild belysningspunkt i investeringskostnad överstiger ett basbelopp skall särskilda 
skäl föreligga för att bevilja kommunal finansiering. 

 Medel ska anslås i budget innan verkställighet kan ske. 
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Driftansvar belysning 

Ny belysning 

 Vid enskild väg där kommunen beslutar om uppsättning av sökt belysning, svarar 
kommunen för investeringskostnaden samt drift och underhållskostnader.

Borttagande av belysning 

Om nedtagning/släckning av befintlig belysning aktualiseras ska följande alternativ föreslås: 

 Vid nedtagning av belysningsanläggning skall i första hand vägförening, alternativt enskild 
nyttjare, få erbjudande att bekosta driften av belysningen under kvarvarande anläggnings 
livslängd (gäller stolpar, armaturer och kablage).

 Under förutsättning att kommunen tänker avveckla belysningen på grund av planen och 
att den ekonomiska livslängden är slut kan kommunen skänka kvarvarande delar av 
belysningsanläggning till befintliga nyttjare, som då får överta hela ansvaret. 

 Innan överlåtelse sker skall anläggningen besiktas ur säkerhetssynpunkt, av elnätsägare 
samt avtal skrivas och driftinstruktioner överlämnas
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Teknisk standard.

Avskrivningstider/Teknisk livslängd
Vi har ingen norm för teknisk livslängd, den ekonomiska livslängden är beräknad 
till 20 år.

Armaturer 
Vid val av armatur skall hänsyn tas till miljön, säkerhet, trygghet och 
kostnadseffektivitet.

Belysning krav och funktion 
Kommunen jobbar med 7 olika funktionsområden när det gäller belysning.

 Villaområden, gång- och cykelväg.
 Matargator. 
 Industriområden. 
 Torgmiljö samt anslutande gator i de centrala områdena och anslutande 

gång och cykelväg. 
 Skol- och parkområden och anslutande gång och cykelväg.
 Ytterområden.
 Speciellt kulturintressanta områden. 

1. Villaområden. Inga funktionskrav på färgåtergivning. Armaturen skall ha en bra 
ljusstyrkefördelning samt uppfylla behovet av avskärmning. 

2. Matargator. Inga funktionskrav på färgåtergivning. Armaturen skall ha en bra 
ljusstyrkefördelning samt uppfylla behovet av avskärmning 

3. Industriområde, Inga funktionskrav på färgåtergivning. Armaturen skall ha en bra 
ljusstyrkefördelning samt uppfylla behovet av avskärmning 

4. Torgmiljö. Ljuset skall ge en färgåtergivning på minst 80 % och ha en bra ljusstyrkefördelning. 
Armaturen skall anpassas till övrig omgivning i färg och form 

5. Skol- och parkområden. Ljuset skall ge en färgåtergivning på minst 80 % och ha en bra 
ljusstyrkefördelning 

6. Ytterområden. Inga funktionskrav på färgåtergivning. Armaturen skall ha en bra 
ljusstyrkefördelning samt uppfylla behovet av avskärmning. Generellt gäller att eftersträva en så 
kostnadseffektiv och resurs- och miljövänlig anläggning som möjligt. 

7. I speciellt kulturintressanta områden eller platser ska belysningen utöver grundläggande 
funktion bidra med att stärka områdets karaktär och identitet.
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När ska belysning vara tänd.

Belysningen tänds när dagsljuset går under 20 lux. 

Avstånd mellan lampor.

Avstånd mellan lampor ska vara anpassad till belysningsarmaturer, för att undvika mörka partier 
mellan ljuspunkterna. Vid armaturbyte skall avståndet mellan befintliga stolpar beaktas, så att 
armaturen anpassas till stolphöjd och avstånd mellan stolparna. 

Rondering/översyn

Sker normalt i samband med seriebyten. Seriebyten Gruppbyten av lamporna sker löpande och 
samtidigt görs också en inspektion av statusen på belysningsanläggningen. 

Besiktningsintervaller.

Trästolpar rötskadebesiktigas vart 3:e år, okulärbesiktning i samband med seriebyte av lampor. 
Stålstolpar okulärbesiktigas i samband med seriebyten, samt rostskadebesiktigas efter anmärkning 
vid okulärbesiktningen. Dokumentation av belysningsanläggningar sker löpande.

I kommunens belysningsplan skall det finnas utbytes- och investeringsplan för 
belysningsanläggningarna. Märkning och inventering samt uppmätning av stolpar sker 
kontinuerligt i takt med utrymmet i beslutad budget. Vid nyanläggning och ombyggnation skall 
inmätning och underlag föras in i belysningsplanen.
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
niklas.sommelius@tomelilla.se

Tomelilla den 12 februari 2020 Dnr SBN 2020/35

K

Tjänsteskrivelse. Svar på Motion angående bin 
och blommande ängar

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadsverksamheten i uppdrag 
att söka pengar inom LONA-Projektet för pollinatörer till säsongen 2021.

Ärendebeskrivning
Bo Herou (KD) och Mikael Holmberg (MP) har lämnat in motion 
angående bin och blommande ängar med följande lydelse:

”Bin är livsviktiga för vår matproduktion men också för bär- och 
fruktpollinering. Prunkande rabatter kring våra bostadshus är också något 
som våra bin, både vilda och tama, bidrar till. Samtidigt vet vi att omkring 
30 procent av de vilda bina är utrotningshotade. De tama bina är alldeles 
för få för att ensamma kunna vända utvecklingen. 
Monokulturerna på våra åkrar gör det än svårare för bin och andra 
insekter att hitta föda.

Vi, alla vi ibland annat kommunen, måste se till att bina och andra insekter 
får bättre levnadsförhållanden och möjligheter hämta föda i blommande 
växter och i bärbuskar och fruktträd. Ett sätt, som dessutom sparar pengar 
och åt exempelvis kommunen, kyrkan och fastighetsägare, samt sparar 
miljön, är att klippa gräset mer sällan.

Gör om gräsmattan till en blomsteräng, klipp aldrig gräset före 
midsommar. Och låt helst bli att klippa gräsmattorna. På detta sätt bidrar 
vi till att ge bättre levnadsförhållanden till bin och andra insekter.

Vi yrkar att Tomelilla kommun inför växtsäsongen 2020 inventerar vilka 
av kommunen ägda områden kan göras om till blommande ängar som inte 
behöver klippas förrän efter blomningen.”
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Yttrande från samhällsbyggnad.

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, och i 
förlängningen föreningar och privatpersoner, att få statligt bidrag på 50 procent, 
för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. en 
satsning på vilda pollinatörer infördes 2020. Kommunerna ansöker om bidrag. 
Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som ska beviljas. Pengarna kommer från 
Naturvårdsverket.

2020 införs en särskild satsning på vilda pollinatörer i LONA. Satsningen ska 
förbättra situationen för till exempel bin, fjärilar och flugor samt gynna 
pollinering.

Den 1 december 2020 är sista dag att lämna in ansökan om LONA-bidrag för 
pollineringsprojekt som ska starta 2021, det vill säga samtidigt som ordinarie 
LONA-bidrag söks.

Bilaga 1. Aktuella områden i Tomelilla tätort som kan fungera som försöksytor i 
projektet.

Ekonomiska konsekvenser
Ringa konsekvenser eftersom kommunens finansiering kommer att ske 
inom budget.

Barnperspektivet
Positiva konsekvenser då upplevelsen av blomning och hög diversitet i 
upplevelsen av naturen är av högt pedagogiskt värde för barn och 
ungdomar.

Miljöperspektivet
Stora positiva konsekvenser för miljön utifrån ett mångfaldsperspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2020-03-18 
Bilaga 1 försöksytor, 2020-03-18
Ksau § 17/2020 Motion angående bin och blommande ängar, 2020-03-18

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 januari 2020

Justerandes sign

Ksau § 17 Dnr KS 2019/194

Motion angående bin och blommande ängar

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande. 

Ärendebeskrivning
Bo Herou (KD) och Mikael Holmberg (MP) har lämnat in motion 
angående bin och blommande ängar med följande lydelse:

”Bin är livsviktiga för vår matproduktion men också för bär- och 
fruktpollinering. Prunkande rabatter kring våra bostadshus är också något 
som våra bin, både vilda och tama, bidrar till. Samtidigt vet vi att omkring 30 
procent av de vilda bina är utrotningshotade. De tama bina är alldeles för få 
för att ensamma kunna vända utvecklingen. 

Monokulturerna på våra åkrar gör det än svårare för bin och andra insekter 
att hitta föda.

Vi, alla vi ibland annat kommunen, måste se till att bina och andra insekter 
får bättre levnadsförhållanden och möjligheter hämta föda i blommande 
växter och i bärbuskar och fruktträd.

Ett sätt, som dessutom sparar pengar och åt exempelvis kommunen, kyrkan 
och fastighetsägare, samt sparar miljön, är att klippa gräset mer sällan.

Gör om gräsmattan till en blomsteräng, klipp aldrig gräset före midsommar. 
Och låt helst bli att klippa gräsmattorna. På detta sätt bidrar vi till att ge 
bättre levnadsförhållanden till bin och andra insekter.

Vi yrkar 
att Tomelilla kommun inför växtsäsongen 2020 inventerar vilka av 
kommunen ägda områden kan göras om till blommande ängar som inte 
behöver klippas förrän efter blomningen.”
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 januari 2020

Justerandes sign

§ 17 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande. 

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 138/2019, handlingsid: Ks 2020.70.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 138/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadsnämnden
Balanslista/ Johan Linander
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
niklas.sommelius@tomelilla.se

Tomelilla den 18 mars 2020 Dnr SBN 2020/55

Samhällsbyggnadsnämnden

Svar på remiss för medborgarinitiativ - Bänkar 
längs grönområdet på Lindesborg 

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till 
yttrande över motionen 

Ärendebeskrivning
Lars Blixt har den 20 januari 2020 inkommit med medborgarinitiativ 
med följande lydelse: 

”Vi är många unga och äldre som är ute och går och springer längs 
grönområdet på Lindesborg. Mellan 
Lindesborgsvägen/järnvägsövergången till Ystadvägen/trafikljuset. Det 
som vi saknar här är bänkar så att man kan vila sig när man blir trött t.ex. 
3-4 st bänkar.”

Yttrande samhällsbyggnadsverksamheten.
Vi har för närvarande inga avsatta medel för att köpa in bänkar. 
Men vi ser över möjligheterna att till att hitta en lösning för att tillmötesgå 
frågeställaren.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2020-03-18
Remiss - Medborgarinitiativ - Bänkar längs grönområdet på Lindesborg - 
Ksau § 29/2020, 2020-03-18

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

Ksau § 29 Dnr KS 2020/12

Medborgarinitiativ - Bänkar längs grönområdet på 
Lindesborg

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna medborgarinitiativet 
till förvaltningen för beredning och till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Ärendebeskrivning
Lars Blixt har den 20 januari 2020 inkommit med medborgarinitiativ 
med följande lydelse: 

”Vi är många unga och äldre som är ute och går och springer längs 
grönområdet på Lindesborg. Mellan Lindesborgsvägen/järnvägsövergången 
till Ystadvägen/trafikljuset. Det som vi saknar här är bänkar så att man kan 
vila sig när man blir trött t.ex. 3-4 st bänkar.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna medborgarinitiativet 
till förvaltningen för beredning och till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ – Belysning längs Kyrkogatan, handlingsid: Ks 2020.174.
_________  

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadsnämnden
Balanslista/Patrik Månehall
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
anna.silver@tomelilla.se

Tomelilla den 4 mars 2020 Dnr SBN 2020/56

Samhällsbyggnadsnämnden

Remiss - Medborgarinitiativ - Belysning längs 
Kyrkogatan

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till 
yttrande över motionen.

Ärendebeskrivning
Lars Blixt har den 20 januari 2020 inkommit med medborgarinitiativ 
med följande lydelse:

”Gällande gångstråket längs järnvägsspåret till skogsbacken (Kyrkogatan) 
Tomelilla. Gångstråket är väldigt mörkt och behöver lysas upp med 3 eller 
4 st belysningsarmaturer. Vi är många barn och vuxna som använder oss 
av detta gångstråk, för att ta oss till och från aktiviteter på Idrottsplatsen, i 
skogsbacken, i scoutstugan, och på Sölvegårdsområdet. Vi känner oss 
otrygga i mörkret.”

Yttrande samhällsbyggnadsverksamheten.
Den aktuella sträckan som tas upp i medborgarinitiativet, ligger inte på 
kommunal mark. Vi kommer att vidarebefordra er fråga till Trafikverket. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga, eftersom vi inte har rådighet över den aktuell fastighet.

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

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2020-03-18
Remiss - Medborgarinitiativ - Belysning längs Kyrkogatan, Ksau § 
30/2020, 2020-03-18

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

Ksau § 30 Dnr KS 2020/13

Medborgarinitiativ - Belysning längs Kyrkogatan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna medborgarinitiativet 
till förvaltningen för beredning och till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Ärendebeskrivning
Lars Blixt har den 20 januari 2020 inkommit med medborgarinitiativ 
med följande lydelse:

”Gällande gångstråket längs järnvägsspåret till skogsbacken (Kyrkogatan) 
Tomelilla. Gångstråket är väldigt mörkt och behöver lysas upp med 3 eller 4 
st belysningsarmaturer. Vi är många barn och vuxna som använder oss av 
detta gångstråk, för att ta oss till och från aktiviteter på Idrottsplatsen, i 
skogsbacken, i scoutstugan, och på Sölvegårdsområdet. Vi känner oss 
otrygga i mörkret.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna medborgarinitiativet 
till förvaltningen för beredning och till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ – Belysning längs Kyrkogatan, handlingsid: Ks 2020.174.
_________  

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadsnämnden
Balanslista/Patrik Månehall
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Planeringsingenjör Håkan 
Berggren
Planeringsingenjör
Direkt 0417-183 13
Mobil 0709-95 83 13
hakan.berggren@tomelilla.se

Tomelilla den 14 april 2020 Dnr SBN 2020/96

Kommunstyrelsen

Svar på remiss gällande träd som klimatskal

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden avslår motionärens förslag att gå vidare till 
investeringsberedningen.

Ärendebeskrivning
Mikael Holmberg (MP) har lämnat in motion angående träd som 
klimatskal med följande lydelse:

”Lövträd har många goda egenskaper, ett är att de är ett utmärkt första 
klimatskal till fastigheter, parker och torg.

Lövträdens löv ger skugga på sommaren samtidigt som de släpper igenom 
solljuset på vintern. Det är en funktion som är alldeles perfekt för att 
minska energianvändningen i fastigheter både för värme och kyla. Men 
träd ger oss även möjlighet att hitta skugga i den offentliga miljön en varm 
sommardag. Och samtidigt så binder de CO2 och ger oss en estetiskt 
tilltalande miljö med förutsättningar för biologisk mångfald.

Vi yrkar
Att ge samhällsbyggnad i uppdrag att göra en inventering av 
fastighetsbeståndet och offentliga miljöer för att.

- Inventera var trädplantering kan ge positiva effekter ur energi och
komforthänseende både för fastigheter och allmänna platser. Och 
även beaktar vilken art som är lämplig att plantera på respektive 
plats genom samverkan med kommunens biolog.

- Sammanställa detta som ett projektförslag till 
investeringsberedningen.”
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Yttrande från Samhällsbyggnadsverksamheten.

Vi har tagit fram ett kartunderlag där vi redovisar lämpliga kommunala 
ytor för plantering samt arter för dito. 
Dessa är indelade i skyddsplanteringar respektive tätortsträd.

Skyddsplanteringar.
Ytor med en total area på 27,5 ha.
2500 x planta + plantering 20:- /ha = 50 000:-/ha
Markbearbetning 5000:-/ha
Skötsel 1000:-/ha/år
Total kostnad 56 000 x 27,5 = 1 540 000

Tätortsträd.
Inom tätorterna där vi ser möjligheter att plantera träd med en totalyta på 
15 ha. Vi uppskattar att vi kan plantera ca 10% av denna yta vilket innebär 
15 000 träd.
Kostnad /träd /plantering ligger genomsnitt på 1000:- 
vilket ger en total kostnad på 15 000 000.

Med tanke på kostnaderna bör en mer detaljerad utredning göras av
platserna samt i dialog med fastighetsägare och byalag och som projekt 
sträcka sig över en 10 årsperiod.

Ekonomiska konsekvenser
En stor initial kostnad som dock kan läggas på en längre period.

Barnperspektivet
Ger möjlighet för höga upplevelsevärden för barn i kommande 
generationer.

Miljöperspektivet
Konsekvenserna för miljön och den biologiska mångfalden är positiva.
Dessutom ger planteringarna positiva effekter på bindning av koldioxid 
samt fördröjning av ytvatten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, planeringsingengör Håkan Berggren, 2020-04-14
Ksau § 63/2020, handlingsid: Sbn 2020.648.

Planeringsingenjör Håkan Berggren
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens arbetsutskott
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2020

Justerandes sign

Ksau § 63 Dnr KS 2020/24

Motion angående träd som klimatskal

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Ärendebeskrivning
Mikael Holmberg (MP) har lämnat in motion angående träd som 
klimatskal med följande lydelse:

”Lövträd har många goda egenskaper, ett är att de är ett utmärkt första 
klimatskal till fastigheter, parker och torg.

Lövträdens löv ger skugga på sommaren samtidigt som de släpper igenom 
solljuset på vintern. Det är en funktion som är alldeles perfekt för att minska 
energianvändningen i fastigheter både för värme och kyla. Men träd ger oss 
även möjlighet att hitta skugga i den offentliga miljön en varm sommardag. 
Och samtidigt så binder de CO2 och ger oss en estetiskt tilltalande miljö med 
förutsättningar för biologisk mångfald.

Vi yrkar
Att ge samhällsbyggnad i uppdrag att göra en inventering av 
fastighetsbeståndet och offentliga miljöer för att.

- Inventera var trädplantering kan ge positiva effekter ur energi och
komforthänseende både för fastigheter och allmänna platser. Och 
även beaktar vilken art som är lämplig att plantera på respektive plats 
genom samverkan med kommunens biolog.

- Sammanställa detta som ett projektförslag till 
investeringsberedningen.”
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2020

Justerandes sign

§ 63 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 27/2020, handlingsid: Ks 2020.674.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 27/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.  
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Balanslista/Patrik Månehall
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Torget

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på 
utformning av Torget i enighet med fastställda ramar.

Torget i Tomelilla är, och har länge varit en tom yta med en ökande upplevd känsla av otrygghet. 
Detta är det hög tid att åtgärda. Vår uppfattning är att det med relativt enkla medel går att få torget 
till den samlingsplats vi eftersträvar. Torget ska vara en naturlig plats att gå till, att umgås på och att 
känna gemenskap på. Men framförallt att känna sig trygg på.

Vi menar att torget idag saknar möjlighet till samtliga dessa önskvärda scenario.

Förslaget till ny utformning av torget ska innehålla följande punkter:

 Belysningen behöver bli bättre, så torget upplevs som ljust och välkomnade.
 Platser ska skapas som uppmuntrar till umgänge.
 Hanteringen av dagvatten ska effektiviseras.
 Möjlighet för aktiviteter ska skapas för både barn och äldre.
 En plats som möjliggör för framträdande ska skapas, en plats som är levande och kan nyttjas 

till annat övrig tid.
 Växtlighet som både ramar in, delar av och levandegör torget. Gärna en blandning av träd, 

buskar och krukor. 
 Möjliggör för utställningar, tex årsvis, med offentlig konst som lockar till besök, gärna också 

längs stråk in mot torget. 
 Bibehålla möjligheter för uteserveringar.
 Möjligheten till cykelväg runt torget, i enighet med cykelledsplanen utreds.

Utöver detta vill vi att man tittar på förbindelsen mellan torget och stationen, i första hand gällande 
belysning så att otryggheten även där kan minskas.

Sander Dijkstra (M) Ordförande

Maria Mickelåker (C) 1:e vice Ordförande

Ida Bornlykke (S) 2:e vice Ordförande

110



Sidan  1 av 6

Delegeringsbeslut
Utskriftsdatum: 2020-03-26 Utskriven av: Eva Lärka

Diarieenhet: Samhällsbyggnadsnämnden

2020-02-01 - 2020-02-29Datum:

UpprättadeRiktning:
Avdelning: Alla

Handläggare: Alla
Sekretess: Visas ej

Handlingsid I/U/K Beskrivning Dokumenttyp
Datum Avsändare/Mottagare Handläggare
Ärendenummer Ärendemening Avdelning

Fastighetsbeteckning
2020.341 U Bestridande av skadestånd 50-32153-19 SUJ 

Simmaregatan 14
Överklagan

2020-02-06 Länsförsäkringar Skåne Cornelia Berglund
SBN 2019/294 Regresskrav översvämning Simmaren 14, 

Simmaregatan 14
VA (vatten & avlopp)

2020.342 U Bestridande av skadestånd 50-32166-19 SUJ //  
Tunnbindaregatan 29

Överklagan

2020-02-06 Länsförsäkringar Skåne Cornelia Berglund
SBN 2019/325 Regresskrav översvämning Gullvivan 5, 

Tunnbindaregatan 29
VA (vatten & avlopp)

2020.364 U Bestridande nummer två, skadeståndskrav 50-
31973-19 SUJ Byskillnadsgatan 12

Överklagan

2020-02-06 Länsförsäkringar Skåne Cornelia Berglund
SBN 2019/385 Regresskrav översvämning Gabriel 15, 

Byskillnadsgatan 12
VA (vatten & avlopp)

2020.389 U Beslut om grävtillstånd, Gustafs Torg 3 Beslut
2020-02-07 One Nordic AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.357 U Angående problem att hitta utryckningsadresser Tjänsteskrivelse
2020-02-07 Region Skåne, Hälso- och sjukvårdsnämnden Ingrid Järnefelt
SBN 2019/255 Medborgarinitiativ gällande namnbyte på gator i 

Sälshög
Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande

2020.422 U Ordförandebeslut angående samförläggning 
söder om Onslunda

Tjänsteskrivelse

2020-02-07 Samhällsbyggnadsnämnden Monika Jingmond
SBN 2019/79 Fiberutbyggnad i Tomelilla Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
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2020.359 U Angående problem att hitta utryckningsadresser Begäran
2020-02-07 Region Skåne/Hälso- och sjukvårdsdirektör Ingrid Järnefelt
SBN 2019/255 Medborgarinitiativ gällande namnbyte på gator i 

Sälshög
Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande

2020.360 U Angående problem att hitta utryckningsadresser Begäran
2020-02-07 Region Skåne/God vård Ingrid Järnefelt
SBN 2019/255 Medborgarinitiativ gällande namnbyte på gator i 

Sälshög
Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande

2020.361 U Angående problem att hitta utryckningsadresser Begäran
2020-02-07 Region Skåne/Ambulanssjukvården Distrikt 4 Ingrid Järnefelt
SBN 2019/255 Medborgarinitiativ gällande namnbyte på gator i 

Sälshög
Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande

2020.363 U Bestridande av skadeståndskrav översvämning  
Malmövägen 91

Överklagan

2020-02-07 Dina försäkringar Cornelia Berglund
SBN 2020/49 Regresskrav översvämning Tryde 67:108, 

Malmövägen 91
VA (vatten & avlopp)

2020.374 U Överklagan av beslut om ansökan om vägvisning Överklagan
2020-02-07 Länsstyrelsen Skåne Ulrika Olsson
SBN 2019/288 Ansökan om vägvisning av fotograf Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2020.375 U Ordförandebeslut - Överklagan av 
samhällsbyggnadsnämndens beslut § 112/2019

Beslut

2020-02-07 Figge Bergquist Niklas Sommelius
SBN 2019/288 Ansökan om vägvisning av fotograf Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2020.398 U Beslut om grävtillstånd, Björkvägen  2 Beslut
2020-02-11 Österlens Markteknik AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.399 U Beslut om grävtillstånd, Kanalgatan 9 Beslut
2020-02-11 Tomelilla kommun Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.393 U Svar på synpunkter på råkorna vid stadsparken Tjänsteskrivelse
2020-02-11 Byagården kooperativa hyresrättsföreningen Niklas Sommelius
SBN 2019/26 Synpunkter på råkorna vid stadsparken Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2020.421 U Fullmakt att företräda - VA-gruppen Fullmakt
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2020-02-11 VA-Gruppen Anders Ledskog
SBN 2020/53 Fullmakt att företräda Tomelilla kommun - VA Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2020.417 U Beslut om grävtillstånd, Sprintergatan16 och 
1/Stafettgatan 273 35

Beslut

2020-02-12 Tomelilla Kommun Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.418 U Beslut om grävtillstånd, Brunnsviksvägen 4 273 
50

Beslut

2020-02-12 Tomelilla Kommun Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.419 U Beslut om grävtillstånd, Ramsåsa 2204 273 97 Beslut
2020-02-12 Tomelilla Kommun Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.405 U Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Delegeringsbeslut
2020-02-12 ***Sekretess*** Sara Håkansson
SBN 2020/40 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2020.406 U Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Delegeringsbeslut
2020-02-12 ***Sekretess*** Sara Håkansson
SBN 2020/46 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2020.408 U Tilldelningsbeslut Beslut
2020-02-12 Rejlers Sverige AB Jens Pettersson
SBN 2020/32 Tryckspill - Kvärrestad VA (vatten & avlopp)

2020.432 U Beslut om grävtillstånd, Brunnsviksvägen 2 Beslut
2020-02-13 Trantema Network Services  Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.433 U Grävkarta.JPG Beslut
2020-02-13 Trantema Network Services  Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.434 U TA-Plan.pdf Beslut
2020-02-13 Trantema Network Services  Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.435 U IMG_20200212_105743702_HDR.jpg Beslut
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2020-02-13 Trantema Network Services  Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.424 U Grannyttrande - Bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus, Älgen 9

Yttrande

2020-02-13 Byggnadsnämnden Tomelilla Niklas Sommelius
SBN 2020/47 Grannyttrande till byggnadsnämnden 2020 Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2020.425 U Grannyttrande - Anmälan liten anmälningspliktig 
tillbyggnad enbostadshus med uterum, Ullstorp 
122:2

Yttrande

2020-02-13 Byggnadsnämnden Tomelilla Niklas Sommelius
SBN 2020/47 Grannyttrande till byggnadsnämnden 2020 Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2020.430 U Samförläggning av tomrör med C4 Energi - Södra 
Lökaröd, Myrestad och Torasteröd

Tjänsteskrivelse

2020-02-14 Samhällsbyggnadsnämnden Monika Jingmond
SBN 2019/79 Fiberutbyggnad i Tomelilla Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2020.431 U Fullmakt att företräda - Aarsleff Rörteknik AB Fullmakt
2020-02-14 Aarsleff Rörteknik AB Anders Ledskog
SBN 2020/53 Fullmakt att företräda Tomelilla kommun - VA VA (vatten & avlopp)

2020.439 U Yttrande över remiss A031.209/2020 
Motorutställning

Yttrande

2020-02-14 Polismyndigheten Håkan Berggren
SBN 2020/25 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2020
Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande

2020.440 U Yttrande över remiss A053.240/2020 
Filminspelning med eldning

Yttrande

2020-02-14 Polismyndigheten Håkan Berggren
SBN 2020/25 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2020
Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande

2020.441 U Yttrande över remiss A046.837/2020 
Uteservering, Norregatan 8. § 3

Yttrande

2020-02-14 Polismyndigheten Håkan Berggren
SBN 2020/25 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2020
Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande

2020.449 U Beslut om grävtillstånd, Västergatan 27 Beslut
2020-02-18 Tomelilla kommun Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.450 U Beslut om grävtillstånd, Eva Holmgrens väg 23 Beslut
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2020-02-18 Tomelilla Kommun Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.471 U Yttrande över motion angående energibesparing i 
fastigheter

Tjänsteskrivelse

2020-02-20 Samhällsbyggnadsnämnden Ulrika Olsson
SBN 2020/34 Remiss - Motion angående energibesparing i 

fastigheter
Fastighet

2020.476 U Beslut om grävtillstånd, Korsning Anders 
Perssons väg/Västergatan 8

Beslut

2020-02-21 Tomelilla Kommun Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.479 U Tomelilla Kommun.pdf Beslut
2020-02-21 Teleservice Bredband Skåne AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.480 U Beslut om grävtillstånd, Kverrestadsvägen 32 & 
korsning vid Stockabrovägen

Beslut

2020-02-21 Teleservice Bredband Skåne AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.481 U Bilaga 1, Grävtillstånd Markvägen, Lunnarp .pdf Beslut
2020-02-21 Österlens Markteknik AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.482 U Beslut om grävtillstånd, Almvägen / Markvägen  0 Beslut
2020-02-21 Österlens Markteknik AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.484 U Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Delegeringsbeslut
2020-02-24 ***Sekretess*** Sara Håkansson
SBN 2020/50 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2020.485 U Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Delegeringsbeslut
2020-02-24 ***Sekretess*** Sara Håkansson
SBN 2020/54 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2020.534 U Svar på synpunkt rörande avsaknad av kött på 
menyn

Tjänsteskrivelse

2020-02-25 Anna Mårtensson Ingela Dejenfelt
SBN 2020/71 Synpunkter och klagomål 2020 - måltidsverkstan Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
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2020.538 U Grannyttrande - Nybyggnad av tre parhus med 
tillhörande carport plus soputrymme gemensamt 
med Vildkatten samma Brf, Oxen 1

Yttrande

2020-02-26 Byggnadsnämnden Tomelilla Niklas Sommelius
SBN 2020/47 Grannyttrande till byggnadsnämnden 2020 Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2020.516 U Beslut om grävtillstånd, Ökenvägen 32 Beslut
2020-02-26 Svevia AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.517 U Tomelilla 10 Norra.pdf Beslut
2020-02-26 Svevia AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.518 U Beslut om grävtillstånd, Västergatan 44 Beslut
2020-02-26 Svevia AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.519 U Skatepark Tomelilla.pdf Beslut
2020-02-26 Svevia AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.526 U Beslut om grävtillstånd, Smedstorp  33:67 Beslut
2020-02-28 E.ON Energidistribution AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.527 U Tjustorp 3;53 3;34.pdf Beslut
2020-02-28 E.ON Energidistribution AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.541 U Beslut om grävtillstånd, Korsningen Bröderna 
Nilssons väg-Stationsvägen Onslunda 2

Beslut

2020-02-28 Tomelilla Kommun Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.542 U Beslut om grävtillstånd, Hantverkaregatan  14 Beslut
2020-02-28 Transtema Network Services AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur
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Postlista
Utskriftsdatum: 2020-04-07 Utskriven av: Eva Lärka

Diarieenhet: Samhällsbyggnadsnämnden

2020-03-01 - 2020-03-31Datum:

UpprättadeRiktning:
Avdelning: Alla

Handläggare: Alla
Sekretess: Visas ej

Handlingsid I/U/K Beskrivning Dokumenttyp
Datum Avsändare/Mottagare Handläggare
Ärendenummer Ärendemening Avdelning

Fastighetsbeteckning
2020.568 U Grannyttande - Uppförande av plank, Bäckfisken 

6 (Uppfartsgatan 6)
Yttrande

2020-03-02 Byggnadsnämnden Tomelilla Niklas Sommelius
SBN 2020/47 Grannyttrande till byggnadsnämnden 2020 Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2020.575 U Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Delegeringsbeslut
2020-03-03 ***Sekretess*** Sara Håkansson
SBN 2020/21 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2020.576 U Yttrande över remiss A054.800/2020. Ansökan 
om Trädgårdsmässan Österlen Garden Show, 
Kverrestadsvägen 23, Tomelilla, § 4

Delegeringsbeslut

2020-03-03 Polismyndigheten Håkan Berggren
SBN 2020/25 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2020
Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande

2020.577 U Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Delegeringsbeslut
2020-03-03 ***Sekretess*** Sara Håkansson
SBN 2020/59 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2020.578 U Beslut om grävtillstånd, Gustafs torg 1 Beslut
2020-03-03 One Nordic AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.636 U Beslut om grävtillstånd, Ängslyckevägen 3 Beslut
2020-03-10 Tomelilla Kommun Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur
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2020.641 U Beslut om grävtillstånd, Almvägen  0 Beslut
2020-03-11 Österlens Markteknik AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.642 U Grävtillstånd nod lunnarp.JPG Beslut
2020-03-11 Österlens Markteknik AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.643 U Grävtillstånd Lunnarp Nod.JPG Beslut
2020-03-11 Österlens Markteknik AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.653 U Beslut om grävtillstånd, Norra Kverrestad  40:3 Beslut
2020-03-12 Tomelilla Kommun Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.711 U Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Beslut
2020-03-17 ***Sekretess*** Eva Lärka
SBN 2020/51 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2020.680 U Yttrande över remiss A134.050/2020 Uteservering 
Pizzeria Roma, Torget 17

Yttrande

2020-03-19 Polismyndigheten Håkan Berggren
SBN 2020/25 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2020
Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande

2020.681 U Yttrande över remiss A118.654/2020 1 maj 
firande i Järnvägsparken och marsch

Yttrande

2020-03-19 Polismyndigheten Håkan Berggren
SBN 2020/25 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2020
Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande

2020.766 U Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Beslut
2020-03-23 ***Sekretess*** Eva Lärka
SBN 2020/68 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2020.768 U Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Beslut
2020-03-23 ***Sekretess*** Eva Lärka
SBN 2020/99 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2020.769 U Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Beslut
2020-03-23 ***Sekretess*** Eva Lärka
SBN 2020/79 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
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2020.700 U Beslut om grävtillstånd, Gladaleden 4,2b Beslut
2020-03-23 One Nordic AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.701 U Grävtillstånd orto.pdf Beslut
2020-03-23 One Nordic AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.703 U Grävtillstånd Karta Ullstorp 11-16.pdf Beslut
2020-03-23 One Nordic AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.710 U Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Beslut
2020-03-23 ***Sekretess*** Eva Lärka
SBN 2020/97 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2020.770 U Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Beslut
2020-03-24 ***Sekretess*** Eva Lärka
SBN 2020/74 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2020.775 U Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Beslut
2020-03-24 ***Sekretess*** Eva Lärka
SBN 2020/38 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2020.717 U Beslut om grävtillstånd, Sälshögsvägen 18 Beslut
2020-03-25 Transtema Network Services AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.738 U Yttrande över remiss A156.714/2020, 
byggnadsställning, Byggmästaregatan 16, 
Tomelilla, 2020-04-30 - 2020-06-01

Yttrande

2020-03-26 Polismyndigheten Håkan Berggren
SBN 2020/25 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2020
Gata/Park/Natur

2020.761 U Beslut om grävtillstånd, Västergatan 40-42 Beslut
2020-03-30 Tomelilla Kommun Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.752 U Beslut om grävtillstånd, Västergatan 47 Beslut
2020-03-30 E.ON Energidistribution AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur
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2020.819 U Grannyttrande - Bygglov för uppförande av 
plank/mur, Hästskötaren 6 (Hästgatan 12)

Yttrande

2020-03-30 Byggnadsnämnden Tomelilla Niklas Sommelius
SBN 2020/47 Grannyttrande till byggnadsnämnden 2020 Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2020.821 U Grannyttrande - Bygglov etablering av 
dieselcistern ovan mark, Tryde 19:45 (Tylegatan 
1)

Yttrande

2020-03-30 Byggnadsnämnden Tomelilla Niklas Sommelius
SBN 2020/47 Grannyttrande till byggnadsnämnden 2020 Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2020.823 U Yttrande gällande Tryde 19:13, bygglov 
nybyggnad av växthus

Yttrande

2020-03-30 Byggnadsnämnden Tomelilla Niklas Sommelius
SBN 2020/108 Fastighetsägarens yttrande gällande Tryde 19:13 Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2020.757 U Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Beslut
2020-03-30 ***Sekretess*** Eva Lärka
SBN 2020/98 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2020.758 U Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad
2020-03-30 ***Sekretess*** Eva Lärka
SBN 2020/94 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2020.762 U Beslut om grävtillstånd, Tegelbruksgatan  3 Beslut
2020-03-31 Teleservice Bredband Skåne AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.790 U Beslut om grävtillstånd, Bivägen Lunnarp 0 Beslut
2020-03-31 Teleservice Bredband Skåne AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.816 U Yttande från VA-enheten - Nybyggnad av 
transformatorstation, Tjustorp 3:53

Yttrande

2020-03-31 Byggnadsnämnden Tomelilla Christina Jönsson
SBN 2020/101 Yttranden från VA-enheten i bygglovsärenden 

2020
VA (vatten & avlopp)

2020.817 U Grannyttrande - Bygglov nr 2, nybyggnad av 
transformatorstation, Tjustorp 3:53

Yttrande

2020-03-31 Byggnadsnämnden Tomelilla Niklas Sommelius
SBN 2020/47 Grannyttrande till byggnadsnämnden 2020 Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
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2020.818 U Grannyttande - Bygglov nr 1, nybyggnad av 
transformatorstation

Yttrande

2020-03-31 Byggnadsnämnden Tomelilla Niklas Sommelius
SBN 2020/47 Grannyttrande till byggnadsnämnden 2020 Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2020.820 U Grannyttrande - Bygglov uppförande av plank, 
Tjustorp 176:2

Yttrande

2020-03-31 Byggnadsnämnden Tomelilla Niklas Sommelius
SBN 2020/47 Grannyttrande till byggnadsnämnden 2020 Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2020.824 U Yttande från VA-enheten - Bygglov nr 1 
nybyggnad av transformatorstation (rivningslov), 
Tjustorp 3:53

Yttrande

2020-03-31 Byggnadsnämnden Tomelilla Christina Jönsson
SBN 2020/101 Yttranden från VA-enheten i bygglovsärenden 

2020
VA (vatten & avlopp)

2020.781 U Yttrande över remiss A167.326/2020, 
Uteservering Pizzeria Steakhouse Maritza, 
Centralgatan 3, Tomelilla, 2020-03-28 - 2020-08-
31

Yttrande

2020-03-31 Polismyndigheten Håkan Berggren
SBN 2020/25 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2020
Gata/Park/Natur
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Anna Silver
Nämndsekreterare
Direkt 0417-182 06
Mobil 0709-95 82 06
pamela.lindqvist@tomelilla.se

Tomelilla den 18 mars 2020 Dnr SBN 2020/1

Samhällsbyggnadsnämnden

Redovisning av anmälningsärenden

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

Ärendebeskrivning
1. Kommunfullmäktige 2020-02-10, § 19

Ärende: Avsägelse från Martin Åkesson (SD) som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden 

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar entlediga Martin Åkesson (SD) från 
uppdraget som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar utse Petra Blomgren (SD) till ny ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden istället för Martin Åkesson (SD).
  

2. Kommunstyrelsen 2020-02-26, § 29
Ärende: Återkallande av planuppdrag gällande detaljplan för del av Norra 
Kvärrestad 1:8

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar återkalla planuppdraget för detaljplan 
för del av Norra Kvärrestad 1:8.

1. Kommunstyrelsen 2020-02-26, § 30
Ärende: Detaljplan för kv. Laxen för samråd

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplan för Kv. Laxen 
för samråd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, 2020-03-20.
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Anna Silver
Nämndsekreterare
Direkt 0417-182 06
Mobil 0709-95 82 06
pamela.lindqvist@tomelilla.se

Tomelilla den 23 april 2020 Dnr SBN 2020/1

Samhällsbyggnadsnämnden

Redovisning av anmälningsärenden

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

Ärendebeskrivning
1. Vidaredelegering av beslut till VA-chef enligt bilaga.

Beslut: Härmed vidaredelegerar jag till VA-chef att besluta i ovanstående 
beslutspunkter. 
  

2. Ordförandebeslut nedsättning av taxor för markupplåtelse 
inklusive elanslutning för uteserveringar och foodtrucks enligt 
bilaga.
 

Beslut: Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Sander Dijkstra (M) 
beslutar med stöd av kommunallagen 6 kap § 39 att justera ner avgiften 
för upplåtelse av mark på offentlig plats, inklusive elanslutning, till noll 
kronor för uteserveringar och s.k. foodtrucks för resten av 2020.

3. Kommunstyrelsen 2020-04-15, § 46
Ärende: Renhållningsordning med avfallsföreskrifter 2020 för utställning

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut den gemensamma 
kretsloppsplanen 2021–2030 och avfallsföreskrifter för synpunkter. 

Kommunstyrelsen beslutar att skicka den gemensamma kretsloppsplanen 
och avfallsföreskrifterna på remiss till samhällsbyggnadsnämnden.
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4. Kommunfullmäktige 2020-03-23, § 40
Ärende: Förslag på ändrat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar ändra samhällsbyggnadsnämndens 
reglemente i enlighet med bilagan, handlingsid: Ks 2020.1241, med 
ändringen att sista punkten i § 10 stryks.

5. Kommunfullmäktige 2020-03-23, § 37
Ärende: Deltagande i sammanträden på distans

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar enigt att ärendet får avgöras på 
dagens fullmäktigesammanträde trots att det inte har beretts. 

Kommunfullmäktige beslutar att ledamöter i kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens arbetsutskott, familjenämnden, familjenämndens 
individ- och familjeutskott, familjenämndens utbildningsutskott, vård och 
omsorgsnämnden, vård och omsorgsnämndens arbetsutskott, 
samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
byggnadsnämnden, Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd, 
valnämnden, krisledningsnämnden och valberedningsnämnden får deltaga 
vid respektive nämnds eller utskotts sammanträden på distans när 
deltagandet kan ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på 
lika villkor. Samma sak gäller för direktionerna i Ystad-Österlenregionens 
Miljöförbund och Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.

Kommunfullmäktige beslutar att det är mötesordföranden som avgör 
huruvida deltagande på distans kan tillåtas vid det aktuella mötet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, 2020-03-20.
Vidaredelegering av beslut till VA-chef, handlingsid: Sbn 2020.950.
Ordförandebeslut nedsättning av taxor för markupplåtelse inklusive 
elanslutning för uteserveringar och foodtrucks, handlingsid: Sbn 2020.951. 
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Tomelilla den 2020-04-22                                Dnr SBN 2019/10 

 

 

  

  

      

 

 

 

 

  

Vidaredelegering av beslut 3.6, 3.7, 3.8, 3.16, 5.1, 

5.4, 5.5, 5.6, 5,7 av Samhällsbyggnadsnämndens 

delegeringsregler till VA-chef. 
 

Härmed vidaredelegerar jag till Va-chef att besluta i ovanstående 

beslutspunkter. 

 

 

 

 

 

  

    

    

Niklas Sommelius 

Samhällsbyggnadschef 
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Sander Dijkstra
Ordförande 
samhällsbyggnadsnämnden
Direkt   
Mobil   
  

Tomelilla den 2 april 2020 Dnr SBN 2019/173

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandebeslut nedsättning av taxor för 
markupplåtelse inklusive elanslutning för 
uteserveringar och foodtrucks

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Sander Dijkstra (M) beslutar med 
stöd av kommunallagen 6 kap § 39 att justera ner avgiften för upplåtelse 
av mark på offentlig plats, inklusive elanslutning, till noll kronor för 
uteserveringar och s.k. foodtrucks för resten av 2020.

Ärendebeskrivning
I kommunfullmäktiges beslut den 4 november 2019, kf § 111/2019, 
framgår det att samhällsbyggnadsnämnden har möjlighet att justera ner 
avgiften för upplåtelse av mark på offentlig plats när särskilda skäl 
föreligger. Den pandemi vi nu befinner oss i måste anses vara särskilda 
skäl. I enlighet med kommunallagen 6 kap § 39 kan ordförande i nämnden 
fatta beslut i brådskande ärenden.

Med anledning av coronaviruset och covid-19 är det många restauranger 
och caféer som har det svårt ekonomiskt. För att underlätta för 
näringsidkarna och dessutom göra det enklare att ta emot ätande gäster 
utan att de behöver sitta för nära varandra uppmuntrar Tomelilla kommun 
till att öppna uteserveringar. 

För att fler restauranger ska ta detta steg väljer Tomelilla kommun att sätta 
ner taxan för markupplåtelsen till noll kronor. Nolltaxa gäller även för så 
kallade foodtrucks och de som behöver ha elanslutning. Beslutet gäller 
resten av år 2020. Detta beslut ändrar inget gällande ordinarie 
ansökningsprocess.

Ekonomiska konsekvenser
Den av fullmäktige fastställa taxan är 9 kr per kvadratmeter och påbörjad 
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vecka. För en normalstor uteservering betyder detta ca 1 000 kr/månad 
och ca 5 000 kr för en hel säsong. För närvarande har sex ansökningar 
inkommit till Tomelilla kommun och kostnaden för en nolltaxa blir därför 
runt 30 000 kr. Denna summa kan öka om fler restauranger och caféer 
inkommer med ansökan om att få sätta upp en uteservering på 
kommunens mark eller om någon eller några foodtrucks vill starta 
verksamhet.

Barnperspektivet
Beslutet har inte någon direkt påverkan på barn, men att samhällslivet 
inklusive restaurangbesök kan fortgå på ett så normalt sätt som möjligt 
under pandemin är viktigt såväl för vuxna som för barn.

Miljöperspektivet
Beslutet kan innebära att fler restauranger och caféer väljer att sätta upp 
uteserveringar samt att foodtrucks etablerar verksamhet i Tomelilla 
kommun. Huruvida detta är positivt eller negativt för stadsmiljön finns det 
säkert olika uppfattningar om.

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut samhällsbyggnadsnämndens ordförande Sander 
Dijkstra, 2 april 2020.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Sander Dijkstra
Ordförande samhällsbyggnadsnämnden

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden som information
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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