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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:

Rickard Vidar
Nämndsekreterare
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
eva.larka@tomelilla.se

Tomelilla den 11 november 2020 Dnr SBN 2020/2

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)
- Organisation VA-bolaget

2. Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
- Val av modell friluftsbaden

3. Information från VA-chef Anders Ledskog
-

4. Information från bygglovschef Ingrid Järnefelt
- Aktuella planuppdrag

5. Information från teknisk chef Ulrika Olsson
- Personalstatus

6. Information från HR-strateg Linnéa Olsson
- Återkoppling arbetsmiljö 2019

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Rickard Vidar, 11 november 2020.

Rickard Vidar
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:

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

Tomelilla den 5 november 2020 Dnr SBN 2020/147

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över motion om uppdatering av gamla 
detaljplaner innan nya tas fram

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar denna skrivelse till 
kommunstyrelsen som yttrande över motion om uppdatering av gamla 
detaljplaner och lyfter fram följande:

 Rådande praxis för planuppdrag och efterföljande exploateringar är 
helt i linje med motionens förslag.

 Praxis för planuppdrag behöver därför inte förändras.
 Kommunstyrelsen kan även i framtiden följa gällande praxis att 

innan exploatering ge planuppdrag för oplanerad mark eller för 
områden där det finns ett omedelbart behov att ändra gällande 
detaljplan.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-05-13 § 121 att remittera 
en motion från (S) till förvaltningen för beredning och yttrande från 
Samhällsbyggnadsnämnden. Motionen har följande lydelse: 

”Tomelilla kommun växer. Det är länge sedan så många nya bostäder 
byggs och områden växer fram. Att intresset för att bo och leva i 
Tomelilla ökar är positivt ur många olika aspekter. 

När nu områdena på Karlsborg byggs ut görs detta utifrån en detaljplan 
som togs fram redan innan Andra Världskriget bröt ut. Av detaljplanen 
kan man exempelvis läsa att uthus får inredas så att gårdskarl kan flytta in. 
Vi menar att det är orimligt att kommunen under 2010-talet exploaterar 
nya områden som bygger på en detaljplan som beslutades på 1930-talet. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att före beslut om exploatering av 
mark för bostadsändamål, ska en äldre detaljplan uppdateras till, vid 
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exploateringstillfället, aktuell standard och regler.”

Förvaltningen framför följande:
 Samtliga kommunala tomter inom Karlsborgsområdet utom en 

omfattas av bestämmelser med laga kraft 1983-06-27. Den 
bostadstomt som är reglerad med äldre bestämmelser är redan såld, 
har fått bygglov och har påbörjad byggnation. Föråldrade 
bestämmelser har inte ställt till några större problem för 
byggnationen på denna tomt.

 De 8 detaljplaner som antogs före eller under andra världskriget 
omfattar ca 1/4 av tätortens detaljplanerade yta. Inom området 
finns endast enstaka tomter kvar att bebygga.

 Enlig plan- och bygglagen ska den som har nytta av en detaljplan 
bekosta framtagandet och genomförandet. Det innebär att det är 
ägarna till fastigheterna inom detaljplanerna som i första hand 
begär och betalar för nya detaljplaner om kommunen inte har ett 
särskilt intresse av att utveckla ett område.

 Kommunen har störst nytta av att detaljplanera nya områden för 
bostäder och industri, samt göra om detaljplaner för områden som 
kommunen själv äger om dessa är detaljplanerade på ett icke 
ändamålsenligt sätt. I närtid har kommunen till exempel ändrat 
detaljplanen för Hallen så att denna kunde säljas för 
bostadsbyggande. Det finns också ett nytt uppdrag att ändra delar 
av detaljplanen för kommunens gatufastighet Tomelilla 10:239. 
Detta är helt i linje med förslaget i motionen och gällande praxis 
behöver därför inte förändras.

Förvaltningen understryker att rådande praxis är helt i linje med 
motionens förslag och drar slutsatsen att praxis inte behöver förändras.

Förvaltningen föreslår därför att samhällsbyggnadsnämnden överlämnar 
denna skrivelse till kommunstyrelsen och föreslår att kommunstyrelsen 
även i framtiden följer nuvarande praxis och ger planuppdrag för 
oplanerad mark eller för områden där det finns ett omedelbart behov att 
ändra gällande detaljplan.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga negativa ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet medför inga negativa konsekvenser för barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet medför inga negativa konsekvenser för miljöperspektivet.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-11-05.
Remiss av motion - Uppdatering av gamla detaljplaner innan nya 
exploateringar, Ksau § 121/2020, handlingsid: Sbn 2020.1230.

Plan och exploatering
Bygglovschef Ingrid Järnefelt

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

Ksau § 121 Dnr KS 2020/89

Motion - Uppdatering av gamla detaljplaner innan nya 
exploateringar

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

Ärendebeskrivning
Ida Bornlykke (S) och Inger Åbonde (S) har lämnat in motion – 
Uppdatering av gamla detaljplaner innan nya exploateringar med 
följande lydelse: 

”Tomelilla kommun växer. Det är länge sedan så många nya bostäder byggs 
och områden växer fram. Att intresset för att bo och leva i Tomelilla ökar är 
positivt ur många olika aspekter. 

När nu områdena på Karlsborg byggs ut görs detta utifrån en detaljplan som 
togs fram redan innan Andra Världskriget bröt ut. Av detaljplanen kan man 
exempelvis läsa att uthus får inredas så att gårdskarl kan flytta in. Vi menar 
att det är orimligt att kommunen under 2010-talet exploaterar nya områden 
som bygger på en detaljplan som beslutades på 1930-talet. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi 

att före beslut om exploatering av mark för bostadsändamål, ska en äldre 
detaljplan uppdateras till, vid exploateringstillfället, aktuell standard och   
regler.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

§ 121 forts.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 82/2020, handlingsid: Ks 2020.1814.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 82/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
_________

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
Rickard.Vidar@tomelilla.se

Tomelilla den 12 november 2020 Dnr SBN 2020/303

Samhällsbyggnadsnämnden

Riskanalys 2021 samhällsbyggnadsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att risk id x, x och x i förvaltningens 
riskanalys, handlingsid: Sbn 2020.xxx, ska ingå i nämndens interna 
kontrollplan för 2021. Förvaltningen kommer att återkomma till nämnden 
i december med förslag till internkontrollplan för 2021.

Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för intern kontroll ska samhällsbyggnadsnämnden 
årligen upprätta och besluta om intern kontrollplan för sin verksamhet. 
Kontrollplanen ska utarbetas utifrån genomförda riskanalyser av 
nämndens verksamhet.

Förvaltningens genomförda riskanalys har identifierat åtta risker. 
Samhällsbyggnadsnämnden ska utifrån dessa besluta vilka som ska 
hanteras vidare och ingå i nämndens interna kontrollplan för 2021.
En kommunövergripande handbok för intern kontroll har nyligen 
utarbetats och arbete pågår med att uppdatera kommunens reglemente för 
intern kontroll.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
riskanalysen och prioriteringarna i densamma.

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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Uppföljning
När beslut om intern kontrollplan för 2021 fattas kommer i beslutet ingå 
hur uppföljningen ska ske.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2020-11-12.
Riskanalys 2021 bruttolista

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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Riskanalys 2021 
 

Verksamhet: Samhällsbyggnadsnämnden 

 
Risk-id Risk-kategori 

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

S
a
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n
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e
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k

v
e

n
s

 

R
is

k
v

ä
rd

e
 Vidare hantering 

Hur hanterar vi risken?  
Är den: 
 

- Acceptabel 
 

- Befintliga åtgärder/ in-   
byggda kontroller 
bedöms räcka 
 

- Granskning 
 

- Direktåtgärder 
 

Ansvarig 
 

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

Till 
intern 
kontroll-
plan 

Gata/Park          

1 Omvärldsrisk Risk för översvämningar 
vid skyfall kan ske på 
grund av 
underdimensionerade 
ledningar, stora 
ekonomiska 
konsekvenser 

2 4 8 Acceptabel Driftchef Skyfall räknas som 
100 årsregn  

 

2 Omvärldsrisk Ej verkställd snöröjning, 
bristande beredskap på 
grund av sjukdom vilket 
leder till dålig 
framkomlighet och 
olyckstillbud 

2 4 8 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Driftchef Extern entreprenör 
rings in 

 

3 Verksamhetsrisk Ej verkställd renhållning, 
leder till risk för ohyra i 
samhället vilket kan leda 
till smittspridning och 
skadegörelse  
 

1 2 2 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Driftchef Extern entreprenör 
rings in 

 

4 Omvärldsrisk Dålig asfalt kan leda till 
olycksfall och 
fordonsskador, som får 
konsekvenser höga 

2 3 6 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

 

Driftchef Underhållsplan för 
asfalt 
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kostnader på grund av 
skadestånd 
 

5 Finansiell risk Uteblivna intäkter 
avseende arrenden kan 
leda till mindre 
verksamhetsmedel.   
 

1 1 1 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

 

Enhetschef Vi följer rutiner för att 
risken ska minimeras 

 

6 Omvärldsrisk Risk för brister i 
skogsskötsel kan leda 
till personskador  

1 3 3 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

 

Driftschef Rutiner och underhåll 
efterlevs 

 

7 Finansiell risk Om vandalisering 
inträffar, vilket kan leda 
till ökade kostnader för 
verksamheten på grund 
av skadegörelse 

3 2 6 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

 

Driftschef Förebyggande 
åtgärder  

 

8 Omvärldsrisk, 
Förtroenderisk 

Personal som framför 
tjänstefordon har inte 
giltigt körkort kan leda till 
skada för kommun och 
mot invånare  
 

1 2 2 Granskning Driftschef Rutiner efterlevs  

Fastighet          

9 Omvärldsrisk Tillbud på 
badanläggningar kan 
leda till personskador  
 

2 3 6 Granskning Driftschef Rutiner, rätt 
utbildning, 
personalstyrka 
 

 

10 Verksamhetsrisk Bristande hantering av 
kemikalier kan leda till 
personskador, 
hälsorisker och 
miljöskador  

2 3 6 Granskning Driftschef Rutiner, rätt 
utbildning, 
egenkontroller 
 

 

11 Verksamhetsrisk, 
Omvärldsrisk, 
Finansiell risk 

Brand i fastighet kan 
orsaka personskador 
samt bidra till ökade 
kostnader 

2 4 8 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

 

Driftschef Rutiner efterlevs  

12 Verksamhetsrisk, 
Finansiell risk 

Bristande underhåll kan 
leda till minskat 

3 2 6 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Driftschef Underhållsplan 
upprättas 
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ekonomiskt värde och 
ökade kostnader 
 

 

13 Förtroendeskada, 
Verksamhetsskada  

Felanmälningar 
åtgärdas inte på grund 
av att anmälningarna 
inte blir tillgängliga för 
verksamheten, vilket 
kan leda till att det 
ekonomiska värdet inte 
bibehålls och kan leda 
till följdskador om inte 
felanmälan åtgärdas i tid 

2 2 4 Granskning Driftschef Rutiner efterlevs  

14 Verksamhetsrisk Tomma lokaler kan leda 
till ekonomiska 
konsekvenser för 
verksamheten 

1 2 2 Acceptabel Driftschef Arbete med rutin för 
lokal-försörjning 

 

15 Verksamhetsrisk Bristande kompensation 
för kostnadsökningar 
kan leda till en 
utarmning av 
verksamhetens 
ekonomiska 
förutsättningar 

3 3 9 Granskning Driftschef Uppföljningsrutinen 
efterlevs 

 

16 Finansiell risk Risken är att 
verksamheten utför mer 
arbete i 
bostadsanpassningsbesl
ut säger detta kan leda 
till ekonomiska 
konsekvenser för 
verksamheten 

1 2 2 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

 

Handläggare för 
bostadsanpassnin
g 

Lagar och riktlinjer 
efterlevs 

 

17 Risker för 
förtroendeskada 
 

Kommunen brister i  
belastningsregisterkontr
ollen som kan leda till 
skada för kommun och 
mot invånare. 

4 1 4 Inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Enhetschef Tidigare årskontroller 
visar att rutiner följs 

 

18 Finansiell risk, 
Förtroenderisk 

Missbruk av 
drivmedelskort kan leda 
till ekonomiska 
konsekvenser samt 

1 1 1 Granskning Driftchef Rutiner och kontroller 
efterlevs 
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bristande förtroende för 
medarbetare 

Måltidsverkstan          

19 Omvärldsrisk, 
verksamhetsrisk 

Skadedjur och annan 
smittspridning kan leda 
till matförgiftning och 
andra sjukdomar 
uppkommer  

2 3 6 
 
 

Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

 

Driftschef Rutiner i egenkontroll  

20 Omvärldsrisk, 
verksamhetsrisk, 
Förtroenderisk 

Allergena ämnen kan 
orsaka allergiska 
reaktioner och 
sjukdomstillstånd vilket 
kan leda till alvarliga 
konsekvenser hos den 
enskilde samt 
konsekvenser i 
verksamheten? 

1 3 3 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

 

Driftschef Rutiner i egenkontroll  

Exploatering          

21 Finansiell risk Bristande redovisning av 
projekten kan bidra till 
att kostnader för 
anläggningen överstiger 
den ekonomiska nyttan 
av planen  

2 3 6 Granskning Enhetschefer Nödvändigt att 
kommunens medel 
används korrekt och 
beslut efterlevs. 

 

22 Omvärldsrisk Kösystem, problem med 
dubbelbokningar och 
otydlighet för kund om 
processen 

1 2 2 Granskning Enhetschef Transparens är del 
av kommunens 
service 

 

Avdelnings-
gemensamma 

         

23 Förtroendeskada, 
Omvärldsrisk och 
Verksamhetsrisk 

Brister i 
avtalsuppföljning kan 
leda till avtalsbrott med 
vite vilket i sin tur leder 
till ekonomiska förluster 
och förtroendeskador  

2 2 4 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

 

Enhetschefer Följer rutiner för att 
risken ska minimeras 

 

24 Verksamhetsrisk 
och finansiell risk 

Missade 
garantibesiktningar kan 
leda till uteblivna 

3 2 6 Granskning Driftschefer Rutiner för 
uppföljning, system 
för påminnelse 
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garantiåtgärder som kan 
bli kostsamma för 
kommunen men kan 
även leda till 
personskador och 
olyckor beroende på 
karaktär 

25 Verksamhetsrisk 
och finansiell risk 

Efterlevnad av rutiner 
kring slutbesiktning 
(dokumentation) 

3 2 6 Granskning Enhetschefer Nödvändigt att kunna 
ställa krav på 
entreprenör och 
övertagande av 
projekt 

 

26 Verksamhetsrisk 
och finansiell risk 

Sårbar projektledning 
kan leda till ej 
genomförda projekt och 
dåligt utförda projekt 

3 2 6 Granskning Enhetschefer Extern konsult eller 
tidsbegränsade 
anställningar 

 

27 Verksamhetsrisk Hot och våld mot 
tjänstemän kan leda till 
fysisk och psykisk 
ohälsa. Det kan leda till 
svårigheter att rekrytera 
personal. 

3 3 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Enhetschefer Polisanmälan, 
diskussion på 
arbetsplatser om 
olika händelser 

 

28 Verksamhetsrisk 
och finansiell risk 

Bristande avtalstrohet 
kan leda till att färre 
företag som lämnar 
anbud och kan innebära 
högre pris än 
nödvändigt. 

3 3 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Enhetschefer Kontroll av fakturor  

29 Verksamhetsrisk 
och finansiell risk 

Brister i 
avtalsuppföljning kan 
leda till kritik från 
allmänhet. 

3 2 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 
 

Enhetschefer Rutin och 
återkoppling 

 

30 Verksamhetsrisk 
och risk för 
förtroendeskada 

Brister i kunskap om 
diarieföring kan leda till 
bristande handläggning 
och lagbrott och minskat 
förtroende för 
kommunen och 
svårigheter att rekrytera 
personal. 

3 2 6 Granskning Enhetschefer Kompetensutveckling  
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31 Verksamhetsrisk 
och risk för 
förtroendeskada 

Förekomst av mutor och 
jäv kan leda till bristande 
förtroende från 
allmänheten, men även 
färre anbudsgivare som 
kan innebära högre 
priser. Det kan också 
innebära försämrat 
varumärke för 
kommunen som helhet, 
men också för 
verksamheteten.  

4 2 8 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Enhetschefer Vaksamhet, 
diskussion på 
arbetsplatserna och i 
andra sammanhang. 

 

32 Verksamhetsrisk 
och risk för 
förtroendeskada 

Sårbart ledarskap kan 
leda till ökad belastning 
på andra chefer. Detta 
kan också leda till 
svårigheter att rekrytera 
medarbetare/ledare. 

2 3 6 Granskning Enhetschefer och 
verksamhetschef 

Följa upp på APT 
och i medarbetar-
samtal. 
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Verksamhetsrisk 
och risk för 
förtroendeskada 

Utlämnande av 
handlingar: 

1. Sekretessbelag
da eller annars 
känsliga 
handlingar 
lämnas ut utan 
föregående 
granskning och 
sortering/maskni
ng  

2. Utlämning av 
handling 
försenas. 

Denna risk kan innebära 
fara för enskild/företag 
som kan lida skada eller 
att kommunen inte 
uppfyller lagstiftningen. 

1 2 2 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Enhetschefer Rätt kunskap om 
sekretess-
bestämmelser och 
GDPR och 
fungerande rutiner 
för kontroll av 
handlingar som 
begärs ut. 

 

34 Verksamhetsrisk 
och risk för 
förtroendeskada 

Nämndens beslut 
effektueras inte på 
grund av bristande 
rutiner och dialoger, 

3 3 9 Granskning Verksamhetschef 
och nämnds-
sekreterare 

Har inte granskats 
tidigare 
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vilket kan leda till 
förtroendeskada för 
nämnden och 
verksamheten. 

35 Verksamhetsrisk 
och risk för 
förtroendeskada 

Aktuell information finns 
inte tillgänglig för 
medborgarna på 
kommunens hemsida. 
Orsaken kan vara brist i 
internkommunikation, 
vilket kan leda till 
förtroendeskada till 
medborgare. 

3 2 6 Granskning Enhetschef Har inte granskats 
tidigare 

 

          

 
Förklaringar till riskanalysens kolumner  
 
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnderna, styrelsen och bolagen årligen göra en riskanalys kopplad till verksamhetens ansvar och uppdrag. En 
systematiskt genomförd riskanalys består av identifiering av risker, värdering av risker och hantering av risker. Dokumentationen av riskanalysen ska göras i denna mall. 
Samtliga identifierade risker ska ingå i riskanalysen, inte enbart de som förs över till internkontrollplanen, vilket även kan definieras som en bruttolista. 

 

Riskid 
Ange löpnummer för risken. Första risken får löpnummer 1. 

 

Riskkategori 
Vid identifiering av risker kan man använda sig av olika riskkategorier. Ange någon av nedanstående: 
 

• Omvärldsrisker 

• Verksamhetsrisker 

• Finansiella risker 

• Risker för förtroendeskada 

• Bristande efterlevnad av regelverk 

• Redovisningsrisker 

• Legala risker 

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

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

 

 
 

Vidare hantering 
Ange om risken är acceptabel, att befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka, att den ska granskas eller om det behövs direktåtgärder. Utgå ifrån 
riskvärderingen. Risker som ska granskas eller är föremål för direktåtgärder ska vidare till internkontrollplan. 

 

Ansvarig 
Ange vem som är ansvarig för att utföra åtgärden/åtgärderna. 

 

Kommentar 
Kommentera varför risken anses acceptabel, vilken typ av befintliga åtgärder/inbyggda kontroller som bedöms räcka, varför den är föremål för granskning samt varför det 
behövs direktåtgärder och vilka direktåtgärder som föreslås. 
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Till internkontrollplan 
De risker som har höga riskvärde eller prioriteras högt av annat skäl läggs in i mallen för riskanalys. Listan är ett underlag och stöd vid prioritering till vilka kontroller som 
ska ligga med i förvaltningens interna kontrollplan.  
 
Det är inte alltid självklart att risker med högt riskvärde ska åtgärdas först. Det finns alltid andra bevekelsegrunder, som hur komplicerad åtgärden är och kostnaden för 
åtgärden, som påverkar bedömningen. Det kan vara rationellt att åtgärda lägre prioriterade risker med lägre riskvärde tidigt om åtgärderna är okomplicerade och kostar 
litet, samtidigt som man väntar med en åtgärd för en högre prioriterad risk för att den är mer komplex och kostar mycket. 
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

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

Handläggare:

Rickard Vidar
Nämndsekreterare
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
Rickard.Vidar@tomelilla.se

Tomelilla den 16 oktober 2020 Dnr SBN 2020/287

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesplan samhällsbyggnadsnämnden 
2021

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa sammanträdesplan för 
2021 enligt följande: 29 januari, 19 februari, 26 mars, 23 april, 28 maj, 18 
juni, 27 augusti, 24 september, 22 oktober, 26 november och 17 
december. 

Ärendebeskrivning
Förvaltningens förslag är att nämnden precis som 2020 planerar för elva 
sammanträden. 

I planerandet av sammanträden för 2021 har följande punkter tagits i 
beaktning:

- Nämnderna ska besluta om budgetförutsättningar för 2022 samt 
investeringsbehov senast den 9 april.

- Nämnderna ska beslut om mål samt taxor och avgifter för 2022 
senast den 9 april 2021. 

- Nämnderna ska besluta om internbudget för 2022 den 30 
september 2021.

I övrigt har tiderna för beslut om delårsrapporter och årsbokslut beaktats 
vid planeringen. Beslut om tidplan för budget 2022 har inte formellt 
fastställts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer genomföra 17 sammanträden 
under 2021. Det betyder i stort sett två sammanträden per månad bortsett 
från under sommaren. Nämndsekreterarens bedömning är således att 
deras sammanträdesplan inte behöver beaktas vid planeringen då det 
aldrig är långt till nästa KSAU efter Samhällsbyggnadsnämndens planerade 
sammanträden.
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Förvaltningen föreslår att nämnden håller sina sammanträden i 
sparbankshuset.

Förslag på datum:

Fredagen den 29 januari
Fredagen den 19 februari (Planering under eftermiddagen)
Fredagen den 26 mars
Fredagen den 23 april
Fredagen den 28 maj
Fredagen den 18 juni
Fredagen den 27 augusti
Fredagen den 24 september
Fredagen den 22 oktober
Fredagen den 26 november
Fredagen den 17 december

Ordförandeberedningar äger rum cirka en vecka innan utskicket av kallelse 
och handlingar. Tider för dessa bokas när sammanträdesplanen för 
nämnden fastställts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Nämndsekreterare Rickard Vidar, 2020-10-16
Beslut Ksau § 225/2020 Sammanträdesplan kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2021, handlingsid: Sbn 2020.2707

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Rickard Vidar
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Kanslichef Johan Linander
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 oktober 2020

Justerandes sign

Ksau § 225 Dnr KS 2020/119

Sammanträdesplan kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa sammanträdesplan 
2021 enligt följande: 13 januari, 3 februari, 17 februari, 10 mars, 24 mars, 21 
april, 5 maj, 19 maj, 9 juni, 23 juni, 18 augusti, 8 september, 22 september, 13 
oktober, 3 november, 24 november och 1 december 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 21 september 2020 beslutat om 
sammanträdesplan för 2021. Kommunstyrelsen beslutar sannolikt om sin 
sammanträdesplan för 2021 den 7 oktober 2020.

Liksom för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen bör lov och helgdagar 
undvikas som mötesdagar så långt det är möjligt. De lov och helgdagar som 
kan inverka på mötesplaneringen för 2020 är: Sportlov 22-26 februari, 
påsklov 29 mars-5 april, valborg 30 april-1 maj, Kristi Himmelsfärdslov 13-
14 maj, nationaldagen 6 juni, samt höstlovet den 25-29 oktober.

Kommunstyrelsens sammanträden är i huvudsak planerade 19 dagar före 
kommunfullmäktiges sammanträde. De sammanträdesdagar som är 
föreslagna är den 27 januari, 3 mars, 14 april, 2 juni, 1 september, 6 oktober, 
17 november och 15 december. Det innebär åtta inplanerade 
kommunstyrelsesammanträden under 2021.

Sedan tidigare har kommunstyrelsen beslutat att det är nödvändigt med minst 
två sammanträden med arbetsutskottet inför varje 
kommunstyrelsesammanträde. Dessa sammanträden ska dock inte hållas 
onsdagen före kommunstyrelsesammanträdet. Detta klaras av med föreslagen 
tidsplan.

Alla ärenden som går att planera ska läggas in i sammanträdesplanen så att 
tidsplanen håller. Därutöver finns det ärenden som inte går att planera och 
givetvis måste det finnas utrymme för ”akutärenden”, men inget ärende ska 
bli akut på grund av dålig planering.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 oktober 2020

Justerandes sign

§ 225 forts.

Med denna bakgrund föreslås följande 17 sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsens arbetsutskott under 2021 (19 under 2020 och 20 under  
2019).

- 13 januari
- 3 februari
- 17 februari 
- 10 mars
- 24 mars
- 21 april
- 5 maj
- 19 maj
- 9 juni
- 23 juni
- 18 augusti
- 8 september
- 22 september
- 13 oktober
- 3 november
- 24 november
- 1 december

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa sammanträdesplan 
2021 enligt följande: 13 januari, 3 februari, 17 februari, 10 mars, 24 mars, 21 
april, 5 maj, 19 maj, 9 juni, 23 juni, 18 augusti, 8 september, 22 september, 13 
oktober, 3 november, 24 november och 1 december 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.3206.  
________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Familjenämnden
Vård och omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Överförmyndarnämnden
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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:

Rickard Vidar
Nämndsekreterare
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
Rickard.Vidar@tomelilla.se

Tomelilla den 12 november 2020 Dnr SBN 2020/140

Samhällsbyggnadsnämnden

Aktuella upphandlingar för 
samhällsbyggnadsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enheten presenterar information om samhällsbyggnadsnämndens 
pågående upphandlingar utifrån att samhällsbyggnadsnämnden på 
sammanträdet i januari gav enheten i uppdrag att löpande redovisa dessa.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Rickard Vidar, 2020-11-12
Aktuella upphandlingar för samhällsbyggnadsnämnden, upphandlare 
Fredrik Gunnarsson, 2020-11-12

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Rickard Vidar
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Upphandlare Fredrik Gunnarsson
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Vara/tjänst Beskrivning Kontaktperson Verksamhet Entreprenör/Leverantör Status

Gatubelysningsservice GK Fredrik Gunnarsson Samhällsbyggnad Annonserad

FKU Grönegatan GK och VA Jens Pettersson, Fredrik Gunnarsson Samhällsbyggnad På gång

FKU Hantverksgatan GK och VA Jens Pettersson, Fredrik Gunnarsson Samhällsbyggnad På gång

Ramavtal El, Tele och Teknisk säkerhet Fastighet Ulrika Olsson Samhällsbyggnad Påbörjad

Livsmedel (alla) Kosten Ingela Dejenfeldt Samhällsbyggnad Påbörjad

Ramavtal Glasarbeten Fastighet Inge Johansson Samhällsbyggnad Påbörjad

Elenergi SKL avrop Ulrika Olsson Samhällsbyggnad Vattenfall Tilldelad

Nybyggnation vattenverk Brösarp VA Christina Jönsson Samhällsbyggnad Peab Anläggning AB Tilldelad

Utbyggnad av Smedstorp VV VA Anders Ledskog Samhällsbyggnad Malmberg Water AB Tilldelad

Tryckspill Kvärrestad VA Anders Ledskog Samhällsbyggnad Älmby Entreprenad AB Tilldelad

Badkemikalier Samordnad SÖSK Per-Olle Henriksson Samhällsbyggnad Brenntag Nordic Tilldelad

Ramavtal Gräsklippning GK Rasmus Simonsen Samhällsbyggnad 

Österlens Entreprenad och 

Transport AB Tilldelad

FKU Anders Perssons väg GK och VA Jens Pettersson, Fredrik Gunnarsson Samhällsbyggnad VA Gruppen AB Tilldelad

Äpple Kosten Ingela Dejenfeldt Samhällsbyggnad Äppelriket Kivik Tilldelad

Vägmärke SKL avrop Fredrik Gunnarsson Samhällsbyggnad Blinkfyrar AB Tilldelad

FKU Tomelilla 10 Norra GK Ingrid Järnefelt Samhällsbyggnad Svevia AB Tilldelad

Ramavtal Byggarbete Fastighet Håkan Johansen Samhällsbyggnad 

1. Karten Bygg, 2. Thage i Skåne,  3. 

Ullstorps Fastighetsservice Tilldelad

Aktivitetsparken GK Ulrika Olsson Samhällsbyggnad Svevia AB Tilldelad

Beläggningsarbete SKL avrop Rasmus Simonsen, Fredrik Gunnarsson Samhällsbyggnad Skanska Tilldelad

Ramavtal Spolbilstjänster GK Rasmus Simonsen Samhällsbyggnad Puls AB Tilldelad
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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:

Rickard Vidar
Nämndsekreterare
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
Rickard.Vidar@tomelilla.se

Tomelilla den 30 oktober 2020 Dnr SBN 2020/3

Samhällsbyggnadsnämnden

Delegeringsbeslut 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga delegeringsbesluten till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av delegeringsbeslut för samhällsbyggnadsnämnden gällande 
oktober 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Rickard Vidar, 2020-10-30

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Rickard Vidar
Nämndsekreterare
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Postlista
Utskriftsdatum: 2020-11-02 Utskriven av: Eva Lärka

Diarieenhet: Samhällsbyggnadsnämnden

2020-10-01 - 2020-10-31Datum:

Inkomna, UpprättadeRiktning:
Avdelning: Alla

Handläggare: Alla
Sekretess: Visas ej

Handlingsid I/U/K Beskrivning Dokumenttyp
Datum Avsändare/Mottagare Handläggare
Ärendenummer Ärendemening Avdelning
2020.2455 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan
2020-10-01 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2020.2461 U Delegeringsbeslut Parkeringstillstånd Delegeringsbeslut
2020-10-02 ***Sekretess*** Daniel Barisic
SBN 2020/271 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2020.2466 I Dispens och tillstånd från reservatsföreskrifter för 

genomförande av
terränglopp inom naturreservaten Drakamöllan, 
Maglehem,
Lillehem, Verkeån delområde 1, Verkeån Agusa-
Hallamölla, i
Kristianstad, Simrishamn och Tomelilla kommun 
(Natura 2000), dnr 521-2412-2020

Underrättelse

2020-10-02 Länsstyrelsen Skåne Ingrid Järnefelt
      Gata/Park/Natur
2020.2467 I Ansökan om grävningstillstånd, Adelgatan 22 Ansökan
2020-10-02 Österlen VA AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur
2020.2488 I Ansökan om grävningstillstånd, Adelsbergsvägen 

med flera
Ansökan

2020-10-05 Avloppsrallarna AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur
2020.2478 U Yttrande om beslut om upplåtelse av offentlig 

plats angående lift på Tomegatan 2, 
A557.811/2020.

Yttrande

2020-10-06 Polismyndigheten Håkan Berggren
SBN 2020/25 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2020
Gata/Park/Natur
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2020.2493 U Uppsägning av hyreskontrakt, Kooperativet, 
Bangatan 19 i Tomelilla

Avtal - varor o tjänster

2020-10-06 Salana Österlen AB Ulrika Olsson
      Fastighet
2020.2497 U Delegeringsbeslut Parkeringstillstånd Delegeringsbeslut
2020-10-07 ***Sekretess*** Daniel Barisic
SBN 2020/273 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2020.2510 U Grannyttrande - Bygglov nybyggnad sju 

gäststugor, Ullstorp 1241
Yttrande

2020-10-07 Bygglovsnämnden Tomelilla Niklas Sommelius
SBN 2020/47 Grannyttrande till byggnadsnämnden 2020 Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2020.2511 U Grannyttrande - Bygglov nybyggnad sju 

gäststugor, Ullstorp 1241
Yttrande

2020-10-07 Byggnadsnämnden Tomelilla Niklas Sommelius
SBN 2020/47 Grannyttrande till byggnadsnämnden 2020 Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2020.2512 U Grannyttrande - Bygglov nybyggnad sju 

gäststugor, Ullstorp 1241
Yttrande

2020-10-07 Byggnadsnämnden Tomelilla Niklas Sommelius
SBN 2020/47 Grannyttrande till byggnadsnämnden 2020 Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2020.2500 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan
2020-10-08 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2020.2503 I Ansökan om grävningstillstånd, 

Simrishamnsvägen 43
Ansökan

2020-10-08 Österlen VA AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 VA (vatten & avlopp)
2020.2504 I Ansökan om grävningstillstånd, Gökottevägen 2 Ansökan
2020-10-08 Österlen VA AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 VA (vatten & avlopp)
2020.2507 U Delegeringsbeslut Parkeringstillstånd Delegeringsbeslut
2020-10-09 ***Sekretess*** Daniel Barisic
SBN 2020/274 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2020.2539 I Ansökan om tillfällig försäljning/torghandel - Kais 

konfekt eftr. AB
Ansökan

2020-10-12 Kais konfekt eftr. AB Håkan Berggren
SBN 2020/148 Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2020 Gata/Park/Natur
2020.2544 U Delegeringsbeslut Parkeringstillstånd Delegeringsbeslut
2020-10-13 ***Sekretess*** Daniel Barisic
SBN 2020/278 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
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2020.2547 I Länsstyrelsens svar på anmälan för samråd, 
markkabel, rasering av luftledning samt 
trädsäkring, V och N Gyllebo, dnr Np 525-34998-
2020 

Underrättelse

2020-10-13 Länsstyrelsen Skåne Ingrid Järnefelt
      Gata/Park/Natur
2020.2548 I Överklagan rörande bostadsanpassningsbidrag Överklagan
2020-10-13 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2020.2588 U Riskbedömning av träd vid Kulturhuset -

komplettering i ärende 521-3996-2020 
Rapport

2020-10-13 Länsstyrelsen Skåne Håkan Berggren
SBN 2020/41 Ansökan om dispens från biotopskydd - 

Kastanjeträd kv Lansen, Adelsgatan, dnr 521-
3996-2020

Gata/Park/Natur

2020.2549 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan
2020-10-13 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2020.2576 I Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i 

samband med föryngringsavverkning inom 
fastigheten SÖDRA BJÖRSTORP 1:1, 
fornlämning L1986:2524, Tomelilla kommun, dnr 
431-37608-2020

Underrättelse

2020-10-14 Länsstyrelsen Skåne Ingrid Järnefelt
      Gata/Park/Natur
2020.2559 U Uppsägning av avtal GIS Avtal - samverkan
2020-10-14 Simrishamns kommun Niklas Sommelius
SBN 2019/119 Samarbetsavtal om delade tjänster med 

Simrishamns kommun - mätuppdrag och 
uppdatering av GIS lager

Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande

2020.2577 I Ansökan om tillfällig försäljning/torghandel - Fys 
group AB

Ansökan

2020-10-15 Fys group AB Håkan Berggren
SBN 2020/148 Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2020 Gata/Park/Natur
2020.2606 U Fastighetsägarens yttrande - Bygglov nybyggnad 

av utomhus padelbana med belysning och skylt. 
Tomelilla 237:108
Framför erinran

Yttrande

2020-10-15 Byggnadsnämnden Tomelilla Niklas Sommelius
SBN 2020/47 Grannyttrande till byggnadsnämnden 2020 Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2020.2607 U Grannyttrande - Bygglov nybyggnad av utomhus 

padelbana med belysning och skylt. Tomelilla 
237:108

Yttrande

2020-10-15 Byggnadsnämnden Tomelilla Niklas Sommelius
SBN 2020/47 Grannyttrande till byggnadsnämnden 2020 Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2020.2608 U Grannyttrande - Bygglov nybyggnad av utomhus 

padelbana med belysning och skylt. Tomelilla 
237:108

Yttrande
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2020-10-15 Byggnadsnämnden Tomelilla Niklas Sommelius
SBN 2020/47 Grannyttrande till byggnadsnämnden 2020 Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2020.2609 U Grannyttrande - Bygglov nybyggnad av utomhus 

padelbana med belysning och skylt. Tomelilla 
237:108

Yttrande

2020-10-15 Bygnadsnämnden Tomelilla Niklas Sommelius
SBN 2020/47 Grannyttrande till byggnadsnämnden 2020 Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2020.2650 U Ansökan om grävningstillstånd, Smelyckevägen 1 Ansökan
2020-10-15 Österlen VA AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.2616 U Beslut för lokala trafikföreskrifter 2020 Beslut
2020-10-16 Samhällsbyggnadsnämnden Rickard Vidar
SBN 2020/277 Lokala trafikföreskrifter  2020 Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2020.2628 U Badsäkerhet vid friluftsbaden Beslut
2020-10-16 Samhällsbyggnadsnämnden Niklas Sommelius
SBN 2020/243 Badsäkerhet på friluftsbaden i Tomelilla kommun Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2020.2649 U Avtal - uppringning av beredskapspersonal vid 

snö och halka i Tomelilla/Tryde
Avtal - varor o tjänster

2020-10-16 R o A Transport HB Rasmus Simonsen
      Gata/Park/Natur
2020.2670 U Grannyttrande - Bygglov nybyggnad av 

enbostadshus med garage, Vinbärsvägen 6
Yttrande

2020-10-20 Byggnadsnämnden Tomelilla Niklas Sommelius
SBN 2020/47 Grannyttrande till byggnadsnämnden 2020 Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2020.2671 U Grannyttrande - Bygglov nybyggnad av 

enbostadshus med garage, Vinbärsvägen 6
Yttrande

2020-10-20 Byggnadsnämnden Tomelilla Niklas Sommelius
SBN 2020/47 Grannyttrande till byggnadsnämnden 2020 Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2020.2655 U Grannyttrande BL 2020-000354 - Bygglov plank, 

Norra Kvärrestad 12:25
Yttrande

2020-10-20 Tomelilla Kommun Niklas Sommelius
SBN 2020/47 Grannyttrande till byggnadsnämnden 2020 Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2020.2659 I Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning 

gällande trädplantering på fastigheten Tranås 
26:24 fornlämning L1991:4953. Dnr 431-36054-
2020

Beslut

2020-10-20 Länsstyrelsen i Skåne län Ingrid Järnefelt
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2020.2664 I Ansökan om tillfällig försäljning/torghandel -  Sött 

& salt & gott
Ansökan

2020-10-20 Sött & salt & gott Håkan Berggren
SBN 2020/148 Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2020 Gata/Park/Natur
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2020.2683 I Beslut - Dispens från 
biotopskyddsbestämmelserna för beskärning av 
fem alléträd på fastigheten Tomelilla 237:78. Dnr 
521-3996-2020

Beslut

2020-10-22 Länsstyrelsen Skåne Håkan Berggren
SBN 2020/41 Ansökan om dispens från biotopskydd - 

Kastanjeträd kv Lansen, Adelsgatan, dnr 521-
3996-2020

Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande

2020.2730 I Ansökan om grävningstillstånd, Villagatan 4 Ansökan
2020-10-22 Terrapro AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur
2020.2687 I Samrådsyttrande över Natur- och parkprogram, 

tematiskt tillägg till Översiktsplan 2025. Dnr 401-
36086-2020. Ks 2020/147, SBN 2019/34

Yttrande

2020-10-23 Länsstyrelsen i Skåne län Ingrid Järnefelt
SBN 2019/34 Natur och parkprogram (tematiskt tillägg till 

översiktsplan 2025 med utblick mot 2040)
Gata/Park/Natur

2020.2734 I Beslut Ksau § 252/2020 Svar på 
medborgarinitiativ - Sänk tillåten hastighet utefter 
Gårdlösavägen 

Beslut

2020-10-26 Kommunstyrelsen Niklas Sommelius
SBN 2020/239 Remiss - Ksau § 182/2020 Medborgarinitiativ - 

Sänk tillåten hastighet utefter Gårdlösavägen 
Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande

2020.2735 I Beslut Ksau § 251/2020 Svar på 
medborgarinitiativ - Tavlor med hundbajspåsar till 
Smedstorp

Beslut

2020-10-26 Kommunstyrelsen Niklas Sommelius
SBN 2020/127 Remiss av medborgarinitiativ - Tavlor med 

hundbajspåsar till Smedstorp , Ksau § 103/2020
Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande

2020.2726 I Angående försäkringsfallsnr: FF045194149S -  
Folksam accepterar 

Beslut

2020-10-26 Cornelia Berglund Cornelia Berglund
SBN 2019/224 Regresskrav översvämning Löparen 1, 

Simmaregatan 11
VA (vatten & avlopp)

2020.2729 I Ansökan om grävningstillstånd, Hantverkaregatan 
15

Ansökan

2020-10-26 Österlen VA AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur
2020.2746 I Beviljad statlig medfinansiering till gång- och 

cykelväg längs Ullstorpsvägen, änr TRV 
2020/100777

Beslut

2020-10-27 Trafikverket Håkan Berggren
      Gata/Park/Natur
2020.2750 I Ansökan om cirkusplats, Onslunda och Tomelilla  

- Circus Bambino
Ansökan

2020-10-28 Cirkus Bambino Håkan Berggren
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2020.2788 U Grannyttrande - Bygglov tillbyggnad av 

enbostadshus, Brännaregatan 16
Yttrande

2020-10-29 Byggnadsnämnden Tomelilla Ulrika Olsson
SBN 2020/47 Grannyttrande till byggnadsnämnden 2020 Samhällsbyggnad 
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centralt/övergripande
2020.2789 U Grannyttrande - Bygglov nybyggnad 

industrilokaler, Plantskolan 5
Yttrande

2020-10-29 Byggnadsnämnden Tomelilla Ulrika Olsson
SBN 2020/47 Grannyttrande till byggnadsnämnden 2020 Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
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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:

Rickard Vidar
Nämndsekreterare
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
Rickard.Vidar@tomelilla.se

Tomelilla den 30 oktober 2020 Dnr SBN 2020/1

Samhällsbyggnadsnämnden

Redovisning av anmälningsärenden

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

Ärendebeskrivning
Följande anmälningsärenden redovisas på samhällsbyggnadsnämndens 
sammanträde den 20 november 2020:

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-21, § 251

Ärende: Svar på medborgarinitiativ – Tavlor med hundbajspåsar till 
Smedstorp.

Beslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar besvara 
medborgarinitiativet med att förvaltningen får i uppdrag att kontakta 
byalagen och lokala företag för att se om en sponsring av tavlor med 
hundbajspåsar är möjligt på samma sätt som i Tomelilla tätort.

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-21, § 252

Ärende: Svar på medborgarinitiativ – Sänk tillåten hastighet utefter 
Gårdlösavägen.

Beslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar besvara 
medborgarinitiativet med att ställa sig positiv till förslaget samt ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att hos länsstyrelsen ansöka om 
en hastighetsändring på Gårdlösavägen, då det är länsstyrelsen som 
meddelar föreskrifter angående hastigheter utanför tätbebyggt område.

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-14 § 225
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Ärende: Sammanträdesplan kommunstyrelsens arbetsutskott 2021.

Beslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa 
sammanträdesplan 2021 enligt följande: 13 januari, 3 februari, 17 februari, 
10 mars, 24 mars, 21 april, 5 maj, 19 maj, 9 juni, 23 juni, 18 augusti, 8 
september, 22 september, 13 oktober, 3 november, 24 november och 1 
december 2020.

4. Ersättare samhällsbyggnadschef/verksamhetschef

Med anledning av rådande Coronapandemi utses ersättare som stf 
samhällsbyggnadschef tills vidare. Beslutet gäller vid ordinarie 
befattningshavares frånvaro, i turordning, enligt följande;

Ställföreträdarskap för Niklas Sommelius
1. Ulrika Olsson, enhetschef
2. Ros-Marie Stjernfeldt, enhetschef

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Rickard Vidar, 2020-10-30
Beslut Ksau § 251/2020 Svar på medborgarinitiativ – Tavlor med 
hundbajspåsar till Smedstorp, handlingsid: Sbn 2020.2735
Beslut Ksau § 252/2020 Svar på medborgarinitiativ – Sänk tillåten 
hastighet utefter Gårdlösavägen, handlingsid: Sbn 2020.2734
Beslut Ksau § 225/2020 Sammanträdesplan kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2021, handlingsid: Sbn 2020.2707
Ersättare för samhällsbyggnadschef under pågående covid-19 pandemi, 
handlingsid: Sbn 2020.2793

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Rickard Vidar
Nämndsekreterare
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 oktober 2020

Justerandes sign

Ksau § 251 Dnr KS 2020/82

Svar på medborgarinitiativ - Tavlor med hundbajspåsar 
till Smedstorp

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar besvara medborgarinitiativet med 
att förvaltningen får i uppdrag att kontakta byalagen och lokala företag för att 
se om en sponsring av tavlor med hundbajspåsar är möjligt på samma sätt 
som i Tomelilla tätort.

Ärendebeskrivning
Smedstorps byalag & bygdegårdsföreningen har genom Nina 
Edstrand den 13 april inkommit med medborgarinitiativ med följande 
lydelse:

”Hej, vi i Smedstorp önskar tavlor till hundbajspåsar. Har sett att de sitter på 
flera ställen i Tomelilla och det är en mycket trevlig tavla, håller rent och 
snyggt, känns som det är en mycket smart lösning. Nu skulle vi gärna vilja ha 
några tavlor till Smedstorp, här är mycket folk med hundar i rörelse, många 
som besöker pumptrackbanorna, går Gårdlösaleden och det är vi jätteglada 
över. Så om det finns en möjlighet önskar vi tavlor till ”Gröneplan”, 
”Mötesplatsen” och Stationen. Vi hoppas....”

Förvaltningen, genom driftschef Rasmus Simonsen, lämnar följande 
yttrande: 
Driftkostnaden för enbart Smedstorp beräknas till ungefär 42 tkr årligen på 
en redan belastad driftbudget. Detta är beräknat på en styck påfyllning i 
veckan, ca 1½ timmes arbete. Många medborgare önskar tavlor med 
hundbajspåsar och därför är det svårt att enbart välja att införa det i ett 
samhälle som Smedstorp. Skulle det sättas upp i samtliga tätorter i 
kommunen så blir det allt för höga driftskostnader för kommunen.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsens 
arbetsutskott
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott 
att besvara medborgarinitiativet enligt förvaltningens yttrande. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 oktober 2020

Justerandes sign

§ 251 forts.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden § 84/2020, handlingsid: Ks 2020.3227.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 181/2020, handlingsid: Ks 2020.2470.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 103/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarinitiativet till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden § 56/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott 
att avslå medborgarinitiativet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 181/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till 
förvaltningen för komplettering av underlag med kostnadsbedömning och 
därefter till samhällsbyggnadsnämnden för nytt yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden § 84/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott 
att besvara medborgarinitiativet enligt förvaltningens yttrande.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) föreslår att arbetsutskottet ska besluta besvara 
medborgarinitiativet med att förvaltningen får i uppdrag att kontakta 
byalagen och lokala företag för att se om en sponsring av tavlor med 
hundbajspåsar är möjligt på samma sätt som i Tomelilla tätort.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med Per-Martin Svenssons förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Nina Edstrand, Smedstorps byalag & bygdegårdsförening
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Balanslista/Patrik Månehall
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 oktober 2020

Justerandes sign

Ksau § 252 Dnr KS 2020/149

Svar på medborgarinitiativ - Sänk tillåten hastighet 
utefter Gårdlösavägen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar besvara medborgarinitiativet med 
att ställa sig positiv till förslaget samt ge samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att hos länsstyrelsen ansöka om en hastighetsändring på 
Gårdlösavägen, då det är länsstyrelsen som meddelar föreskrifter angående 
hastigheter utanför tätbebyggt område.

Ärendebeskrivning
Sören Andersson har den 5 augusti 2020 inkommit med 
medborgarinitiativ med i huvudsak följande lydelse:

Sänk tillåten hastighet utefter Gårdlösavägen från 70 km/tim till 40 km/tim.

Samtliga fasta boende i Gårdlösa inklusive de två stora jordbruken ”Lars-Bo” 
och ”Fornåsa” står bakom förslaget. Dessutom samtliga boende eller ägare 
till sommarhusen utefter Gårdlösavägen. Smedstorps byalag vill även att 
förslaget genomförs. Förslaget stöds av en namninsamling i Gårdlösa och 
Smedstorp.

Jag har bott i fastigheten sedan 15 mars 2019 och använder dagligen 
Gårdlösavägen. Från vårt hus och gård har vi utsikt mot Gårdlösavägen samt 
den populära Gårdlösaleden. Efter att ha lärt känna alla boende, fastboende 
samt sommarboende, vill jag gärna gå vidare med samtligas önskan att få ner 
hastigheten på vägen för att minsta olycksriskerna för alla vuxna, äldre, barn 
och husdjur.

Alla bostadshusen, brevlådor samt bilutfarter ligger väldigt nära 
Gårdlösavägen och är ofta mycket skymda. Smedstorps byalag har flera 
gånger framfört önskemålet till ansvariga myndigheter utan resultat. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 oktober 2020

Justerandes sign

§ 252 forts.

Min motivering är att antal gående på vägen ökat allteftersom Gårdlösaleden 
blivit alltmer populär för gående i små och stora grupper. Många med barn, 
barnvagnar samt hundar. Barnen går eller cyklar själva till skolan och det 
populära badet i Smedstorp. Det finns många hagar med djur utefter vägen 
vilket gör att många stannar för att titta. Dessutom saknas bra vägrenar för 
gående och handikappfordon m. m.

Ekonomiska konsekvenser
För samhällsbyggnadsnämnden innebär förvaltningens förslag till beslut inga 
ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Barnperspektivet har beaktats och bedöms påverkas positivt ur barnens 
säkerhet i trafiken.

Miljöperspektivet
Föreslaget beslut bedöms få positiv påverkan på miljön med mindre utsläpp 
från fordon på Gårdlösavägen.

Uppföljning
Ärendet bedöms inte vara av den art att uppföljning är behövlig.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsens 
arbetsutskott
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
besvara medborgarinitiativet med att ställa sig positiv till förslaget samt avse 
att ansöka om en hastighetsändring på Gårdlösavägen hos Länsstyrelsen då 
det är Länsstyrelsen som meddelar föreskrifter angående hastigheter utanför 
tätbebyggt område.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden § 85/2020, handlingsid: Ks 2020.3229. 

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 182/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till förvaltningen 
för beredning.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 oktober 2020

Justerandes sign

§ 252 forts.

Samhällsbyggnadsnämnden § 85/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
besvara medborgarinitiativet med att ställa sig positiv till förslaget samt avse 
att ansöka om en hastighetsändring på Gårdlösavägen hos Länsstyrelsen då 
det är Länsstyrelsen som meddelar föreskrifter angående hastigheter utanför 
tätbebyggt område.
_________

Beslutet skickas till:
Sören Andersson
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Balanslista/Patrik Månehall
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 oktober 2020

Justerandes sign

Ksau § 225 Dnr KS 2020/119

Sammanträdesplan kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa sammanträdesplan 
2021 enligt följande: 13 januari, 3 februari, 17 februari, 10 mars, 24 mars, 21 
april, 5 maj, 19 maj, 9 juni, 23 juni, 18 augusti, 8 september, 22 september, 13 
oktober, 3 november, 24 november och 1 december 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 21 september 2020 beslutat om 
sammanträdesplan för 2021. Kommunstyrelsen beslutar sannolikt om sin 
sammanträdesplan för 2021 den 7 oktober 2020.

Liksom för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen bör lov och helgdagar 
undvikas som mötesdagar så långt det är möjligt. De lov och helgdagar som 
kan inverka på mötesplaneringen för 2020 är: Sportlov 22-26 februari, 
påsklov 29 mars-5 april, valborg 30 april-1 maj, Kristi Himmelsfärdslov 13-
14 maj, nationaldagen 6 juni, samt höstlovet den 25-29 oktober.

Kommunstyrelsens sammanträden är i huvudsak planerade 19 dagar före 
kommunfullmäktiges sammanträde. De sammanträdesdagar som är 
föreslagna är den 27 januari, 3 mars, 14 april, 2 juni, 1 september, 6 oktober, 
17 november och 15 december. Det innebär åtta inplanerade 
kommunstyrelsesammanträden under 2021.

Sedan tidigare har kommunstyrelsen beslutat att det är nödvändigt med minst 
två sammanträden med arbetsutskottet inför varje 
kommunstyrelsesammanträde. Dessa sammanträden ska dock inte hållas 
onsdagen före kommunstyrelsesammanträdet. Detta klaras av med föreslagen 
tidsplan.

Alla ärenden som går att planera ska läggas in i sammanträdesplanen så att 
tidsplanen håller. Därutöver finns det ärenden som inte går att planera och 
givetvis måste det finnas utrymme för ”akutärenden”, men inget ärende ska 
bli akut på grund av dålig planering.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 oktober 2020

Justerandes sign

§ 225 forts.

Med denna bakgrund föreslås följande 17 sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsens arbetsutskott under 2021 (19 under 2020 och 20 under  
2019).

- 13 januari
- 3 februari
- 17 februari 
- 10 mars
- 24 mars
- 21 april
- 5 maj
- 19 maj
- 9 juni
- 23 juni
- 18 augusti
- 8 september
- 22 september
- 13 oktober
- 3 november
- 24 november
- 1 december

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa sammanträdesplan 
2021 enligt följande: 13 januari, 3 februari, 17 februari, 10 mars, 24 mars, 21 
april, 5 maj, 19 maj, 9 juni, 23 juni, 18 augusti, 8 september, 22 september, 13 
oktober, 3 november, 24 november och 1 december 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.3206.  
________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Familjenämnden
Vård och omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Överförmyndarnämnden
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Samhällsbyggnad
Adress
Postnr Ort
Växel 0417-180 00
Fax

Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:
Namn
Titel
Direkt
Mobil
e-post

Tomelilla den 3 November 2020 Dnr 

Ersättare samhällsbyggnadschef/verksamhetschef
Med anledning av rådande Coronapandemi utses ersättare som stf 
samhällsbyggnadschef tills vidare. Beslutet gäller vid ordinarie 
befattningshavares frånvaro, i turordning, enligt följande;

Ställföreträdarskap för Niklas Sommelius
1. Ulrika Olsson, enhetschef
2. Ros-Marie Stjernfeldt, enhetschef

Ärendebeskrivning
Inom samhällsbyggnadschefens ansvarsområde kan det förekomma behov 
av beslut av brådskande karaktär. Vid sjukdom eller ledigheter är det inte 
alltid att beslut kan avvakta till dess att samhällsbyggnadschefen är i tjänst. 
Genom att under rådande pandemi utse ersättare minskar sårbarheten i 
kommunförvaltningens verksamhet och kvalitet och effektivitet kan 
upprätthållas.
  

Samhällsbyggnad

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:
Ulrika Olsson
Ros-Marie Stjernfeldt
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