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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 1 december 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)
- Slutgiltigt beslut angående organisationsplan VA-bolaget.
- Rutin dialog och informationsärenden.

2. Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
- Covid-19 information.

3. Information från bygglovschef Ingrid Järnefelt
- Information vattenråden.

4. Information från teknisk chef Ulrika Olsson
- Bollerup
- Lekplatsrapport

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Rickard Vidar, 1 december 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:

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

Tomelilla den 24 november 2020 Dnr SBN 2020/313

Samhällsbyggnadsnämnden

Rutiner för beredningar inför sammanträden

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen och att 
lägga densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 september 2020, ksau § 
201/2020, att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en rutin för hur 
beredning inför nämnd, utskott och styrelse ska gå till. Anledningen 
främst att en granskning visat att enhetliga rutiner för detta inte fanns i 
kommunen.
En rutin som ska gälla från och med 1 november har nu tagits fram av 
förvaltningen.

Nämndsekreteraren har också av kanslichefen informerats om att det på 
ett ordförandemöte i början av oktober bestämdes att ordförande 
framöver ska erhålla utkastet till protokollet och ge sitt godkännande 
innan det skickas till justeraren. Det är inget som skrivits in i den nya 
rutinen så respektive nämndsordförande har möjlighet att bestämma att 
protokollet även fortsättningsvis skickas till ordförande och justerare så 
fort det är klart för faktakontroll. Nackdelen med att inte göra så är att 
tiden mellan sammanträde och justering kan komma att behöva förlängas. 
Med nuvarande rutin justeras protokollet normalt 4–5 arbetsdagar efter 
sammanträdet. Tiden behöver troligtvis förlängas med denna nya rutin i 
och med att det kan behövas några fler arbetsfördagar om alla inte är 
överens om formuleringarna i protokollet. Med den nya rutinen kan det ta 
några dagar från protokollet är klart tills att det kan skickas till justeraren 
men det beror på hur snabbt ordförande återkopplar till 
nämndsekreteraren.
Arbete pågår med att införa digital justering av protokoll, om vilket 
nämndsekreteraren återkommer med mer information till nämnden om 
inom kort. 
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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. När digital justering är i drift kommer det att innebära 
mindre transporter till kommunhuset i Tomelilla för att justera protokoll

Uppföljning
Det har inte fastställts att någon formell uppföljning av den nya 
beredningsrutinen ska ske.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Nämndsekreterare Rickard Vidar, 2020-11-24.
Rutin för beredning inför nämnd, styrelse och utskott, 2020-11-24.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Rickard Vidar
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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Rutin för beredning inför nämnd, utskott och styrelse 
i Tomelilla kommun

Dnr KS 2020/xxx

Rutin för beredning inför nämnd, utskott och styrelse

Antagen av kommunchef Britt-Marie Börjesson
Gäller från datum: 1 november 2020

Dokumentansvarig tjänsteman: Kanslichef

Uppföljning: En gång per mandatperiod eller oftare vid behov.

Bakgrund och syfte 

I den internkontrollgranskning av handlingars inlämningstider som genomfördes av 
kanslienheten i slutet av våren 2020, framgick bland annat att beredningarna inför 
nämndsmöten inte genomförs på ett enhetligt sätt. Med anledning av detta beslutade 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september 2020, ksau § 201/2020, att ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram en rutin för hur beredning inför nämnd, utskott och 
styrelse ska gå till.

Syftet med en rutin för beredning inför nämnd, utskott och styrelse är att de 
förtroendevalda i Tomelilla kommun ska kunna förvänta sig en enhetlig och kvalitativt 
god beredning inför de sammanträden som de ska deltaga på. Denna rutin vägleder de 
tjänstemän som deltager vid beredningarna. 

Tidpunkt

Beredning inför sammanträde ska hållas 1-7 dagar före kallelsen skickas ut. Det är svårt 
att ha samtliga handlingar färdiga mer än en vecka före kallelseutskicket och beredning 
samma dag som kallelsen ska skickas gör det svårt för tjänstemännen att göra eventuella 
kompletteringar.
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Kallelse till beredningsmöte

Nämndsekreterare kallar till beredningsmötet och bokar vid behov även lokal.

Handlingar

Målsättningen är att samtliga handlingar som ska finnas med vid kallelseutskicket ska vara 
klara en dag före beredningen. När handlingar är klara lägger nämndsekreteraren dessa i 
en beredningsmapp i Netpublicator (eller motsvarande program för digitala 
möteshandlingar) som nämndsordförande, ansvarig verksamhetschef, nämndsekreteraren 
och eventuellt ansvarig enhetschef har tillgång till. Handlingar läggs ut efter hand, dock 
senast dagen före beredningen.

Deltagare

Nämndsordförande leder sammanträdet. Övriga deltagare är 
verksamhetschef/nämndsansvarig enhetschef och nämndsekreterare. Vid behov kallas 
andra tjänstemän. Nämndsordförande kan också besluta att andra förtroendevalda ska få 
deltaga vid beredningen.

Beredningen

Beredningen går genom de ärenden som föreslås finnas på föredragningslistan och vilka 
handlingar som ansvarig tjänsteman har tänkt ska finnas med i kallelsen. Ansvarig 
tjänsteman eller sekreterare är föredragande vid beredningen.

Komplettering till utskick
 
Ordförande beslutar vilka ytterligare handlingar, utöver de som presenteras på 
beredningen, som ska finnas med vid utskicket. Ingen handling får läggas till av ansvarig 
tjänsteman eller sekreterare utan att ordförande ger sitt godkännande. På samma sätt 
måste tillägg av ärende efter beredningen förankras med ordförande.

Komplettering efter utskick

Kallelse och handlingar skickas ut till kommunfullmäktige minst en vecka i förväg. Till 
kommunstyrelsen och nämnderna skickas kallelse och handlingar senast sex dagar före 
sammanträdet. Ska ärende eller handlingar läggas till efter kallelseutskicket måste detta 
beslutas av ordförande.
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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 24 november 2020 Dnr SBN 2020/314

Samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhetsplan 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen och att 
lägga densamma till handlingarna

Ärendebeskrivning
Verksamhetsplanen beskriver den omvärldsanalys som verksamheten har 
gjort och den SWOT-analys som finns. Den beskriver också det uppdrag 
som verksamheten har och vilka aktiviteter som verksamheten avser att 
göra under 2021.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Inga nya konsekvenser.

Miljöperspektivet
Har positiva konsekvenser utifrån översvämningar och 
hållbarhetsåtgärder.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Nämndsekreterare Rickard Vidar, 2020-11-24
Verksamhetsplan Samhällsbyggnad 2021

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef
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Beslutet skickas till:

 Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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Verksamhetsplan 2021
Status: Påbörjad    Rapportperiod: 2021-12-31    Organisation: Samhällsbyggnadsnämnden    

Vad är vårt uppdrag?
Samhällsbyggnadsverksamheten ska, med undantag av de ärenden som handläggs av 
byggnadsnämnden och Ystad-Österlenregionens miljöförbund, ansvara för i huvudsak 
nedanstående områden: 

 kommunens detaljplaner och översiktsplan, naturplan, vattenplan 
 underhålla och förvalta kommunala fastigheter och anläggningar för god tillgänglighet till 

medborgare och medarbetare, med fokus på miljö och energipåverkan. 
 planera och underhålla kommunens gator och grönytor, samt tillhandahålla service till 

kommunmedborgarna för trivselshöjande och tillgänglig yttre miljö.
 måltidsverkstans uppdrag är att förse alla inom kommunens omsorg med god och 

näringsriktig mat samt att inspirera barn och ungdomar till en sund kosthållning.

Samhällsbyggnadsnämnden är huvudman för kommunens VA-verk. Sedan i oktober 2020 är VA-
verksamheten i ett gemensamt bolag tillsammans med Simrishamn. Det innebär att 
samhällsbyggnadsverksamheten är beställare av VA-tjänster av bolaget.

Omvärldsbevakning

Omvärldshändelse Effekt för oss
Global pandemi. Måste tänka om och ställa om. 

Tillhanda digitala lösningar och själva ha 
kompetens/utrustning och nya 
arbetsmetoder. 

Nedstängningar av kommunala verksamheter 
påverkar även vår verksamhet i kommunen.  

Pandemin leder till leveransstörningar.

Ökad frånvaro påverkar verksamheten. Oro 
för sin arbetsplats och sin familj påverkar 
också verksamheten. 

Pandemin påverkar matpriserna. 
Trots positiva besked om att vaccin mot 
covid-19 kan vara på plats mycket snart, 
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måste Sverige vara redo på att leva med 
pandemin i flera år.

Lågkonjunktur Större ekonomiskfokus, 
energibesparingsåtgärder

Automatisering drift/digitalisering Bättre driftövervakning, nya arbetsverktyg, 
utbildning

Heltid som norm Leder till ökad arbetstid för medarbetaren, 
men kan leda till en ev ökad kostnad, för 
arbetsgivaren. Kan leda till bättre 
personalförsörjning.

Ändrade myndighetskrav Ökade kostnader åtgärder, kompetens, 
utbildning

Barnperspektivet Större fokus på barn/ungdomar vid löpande 
underhåll och projekt samt i den fysiska 
miljön.

Klimatpåverkan Ändrade rutiner för drift/underhåll och 
investeringar. Artval vid nyplanteringar, 
översvämningsproblematik

Försämrade hälsotal Måste möjliggöra och uppmuntra till fysisk 
rörelse särskilt i pågående pandemi

Ökade konflikter Fler konflikter mellan medarbetare och 
kunder

Utbudet av kompetent personal Längre tid att rekrytera som kan innebära 
kvalitetsförsämringar eller ökad 
arbetsbelastning på övrig personal.

Högkonjunktur på byggsidan Kräver eventuellt externa resurser

Nulägesanalys

Styrkor Möjligheter
God servicenivå Flexibilitet
Problemlösning Optimera effektiviteten
Bred kompetens i verksamhet Bra samarbete internt och externt
Tillit Öppenhet för utveckling
Korta beslutsvägar Påverka och leda, ta initiativ
Erfarenhet, kompentens och nytänkande Förbättra arbetsmoment
Vilja och ambition Förnyelse
Yrkesstolthet Effektiv personal
Vilja Högt betyg från matgäster
Flexibilitet
Svagheter Hot (risk)
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Gruppdynamik Ensamarbeten
Ojämn arbetsbelastning inom gruppen Personalförsörjning
Personalomsättning Konflikter inom arbetslag
Brist på fastställda rutiner Dubbelarbete
Brister i samverkan över gränser Orimliga krav på utförande av 

arbetsuppgifter
Okunskap i verksamhet ger orimliga 
krav/förväntningar 

Sårbarhet vid längre frånvaro.

Liten personalstyrka. Beställda portioner överstiger kökets 
maxkapacitet.

Sårbarhet vid frånvaro Utebliven energi och vattentillgång
Beroende av andra verksamheter Kontaminerade råvaror

Vad vill vi uppnå?
Nämndens mål är:

 Minska energianvändningen
 Förbättra dialogen men medborgarna
 Gång- och cykelleder ska utökas och sammankopplas
 Skapa trygga och tillgängliga utemiljöer för ökad möjlighet till fysisk aktivitet och 

rekreation

Särskild satsning tillskjuts till försköningsprogram för kommunens mindre tätorter (KF 9 
november 2020)

Utöver detta vill verksamheten:

 Bibehålla fastigheternas ekonomiska värde
 Tomelilla tillvaratar och tillgängliggör digitaliseringens möjligheter
 Inspirera till ett aktivt liv och bättre hälsa
 Klimatsmart från planering till avfall
 Hållbar utveckling 
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Vad behöver vi göra?

Aktivitet Ansvarig När ska det 
vara klart?

Status

Utbyte och automatisering 
energikrävande utrustning

Driftschef Löpande

Tillgängliga Tar det i beaktande vid 
underhåll och nybyggnation

Driftschef Löpande

Prioritera effektiva och hållbara 
lösningar

Driftschef Löpande

Utbyggnad av gång- och cykelvägar. Teknisk Chef 2021 
Fungerande belysning, 
omformning av otrygga områden.

Driftschef, teknisk 
chef

2021

Informera invånare digitalt om 
förändringar, planer

Driftschefer, 
Teknisk chef

Löpande

Investera i lekplatser, 
rekreationsområden, utegym m.m.

Driftschef gata- och 
park, teknisk chef

2021

Sträva efter miljövänliga alternativ vid 
fordonsbyte, inventarieinköp, 
upphandlingar osv

Driftschefer Fortlöpande

Bristande struktur, som tex 
belysningsplan ect

Teknisk chef Fortlöpande

Klimat- och säsongsanpassa matsedlar  Driftschef måltid Fortlöpande
Fortsätta att arbetet med att minska 
matsvinn

Driftschef måltid Fortlöpande

Byta ut plast och aluminium mot mer 
hållbara/miljövänliga material 

Driftschef måltid Fortlöpande

Förbereda för digitala detaljplaner Plan- och byggchef Fortlöpande

Vad planerar vi för på längre sikt?

 Utveckla dialogen med medborgarna avseende önskemål och behov utifrån våra 
grundläggande aspekter ekonomi, barnperspektivet och miljö.

 Måste gå från förvaltning till utveckling där verksamheten tar makten över utvecklingen.
 Robusta lösningar som bidrar till en hållbar utveckling.
 Implementera flera digitala lösningar som kan samverka och optimera effektiviteten.
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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:

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

Tomelilla den 27 november 2020 Dnr SBN 2020/275

Samhällsbyggnadsnämnden

Information om pågående projekt i Vattenråden

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen och att 
lägga densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ansökningar om medel för förprojektering Stenbybäcken 2021 har 
lämnats in till Länsstyrelsen.

Preliminärt beslut väntas under första kvartalet 2021. Om medel beviljas 
planeras projektstart till april 2021, och projektet ska slutredovisas i juni 
2022.

Ekonomiska konsekvenser
Ett beslut om medel kommer att bidra till minskade utgifter för åtgärder 
på kommunens mark. 

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt bäring på Barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Om medel beviljas får beslutet på sikt positiv effekt på miljömålen Ingen 
övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans, Myllrande 
våtmarker, Ett rikt växt- och djurliv.

Uppföljning
Beslutet skickas till vattenråden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Bygglovschef Ingrid Järnefelt, 2020-11-27.
Ansökan om LOVA-medel för förprojektering av Åtgärder i 
Stenbybäcken, 2020-11-23.
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Samhällsbyggnad centralt/övergripande
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Vattenråden
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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:

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

Tomelilla den 4 december 2020 Dnr SBN 2020/303

Samhällsbyggnadsnämnden

Intern kontrollplan 2021 samhällsbyggnadsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta intern kontrollplan för 2021.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 20 
november 2020 att följande riskområden ska ingå i nämndens 
internkontrollplan för 2020:

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

- Riskid 12: Bristande underhåll kan leda till minskat ekonomiskt 
värde och ökade kostnader

- Riskid 21: Bristande redovisning av projekten kan bidra till att 
kostnader för anläggningen överstiger den ekonomiska nyttan av 
planen

- Riskid 34: Nämndens beslut effektueras inte på grund av bristande 
rutiner och dialoger, vilket kan leda till förtroendeskada för 
nämnden och verksamheten.

Utifrån riskområdena har förvaltningen utarbetat en intern kontrollplan 
med handlingsid: Sbn 2020.3023

Ekonomiska konsekvenser
Att anta internkontrollplanen får inga ekonomiska konsekvenser men en 
väl fungerande internkontroll kan ge positiva ekonomiska konsekvenser

Barnperspektivet
Föreningsbidragen vänder sig till stor del till barn så det är viktigt att 
korrekt belopp utbetalas till rätt förening.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.
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Uppföljning
Planen kommer följas upp tertialvis samt efter årets slut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Nämndsekreterare Rickard Vidar, 2020-12-04
Internkontrollplan 2021, handlingsid: Sbn 2020.3023

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Rickard Vidar
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Internkontrollplan 2021
Verksamhet: Samhällsbyggnadsnämnden

Risk-
id

Risk
Att en negativ händelse 
inträffar

R
is

kv
är

de Kontrollmoment
Vad ska granskas?

Kontrollmetod
Hur ska granskningen 
utföras?

Omfattning/ 
avgränsning
Hur ska urvalet ske?

Ansvarig
för genomförandet av 
granskningen

Rapporteras 
till
Till vem ska 
granskningen 
rapporteras?

Rapporterings-
tidpunkt
När ska granskningen 
rapporteras?

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

8 Uppföljning av 
protokoll och 
handlingar

Stickprov av protokoll 
och handlingar

En gång per år 
(feb/mars)

Driftschef gatu- 
och park

Verksamhetschef Maj (VC) och juni 
(nämnd)

12 Bristande underhåll 
kan leda till minskat 
ekonomiskt värde 
och ökade kostnader

6 Granska hur 
underhållsplaner tas 
fram och genomförs i 
relation till budget

Kontrollera 
dokumentation, 
klagomål, intervju med 
VC (skola och vård- 
och omsorg)

En gång per år 
(augusti)

Driftschef 
fastighet 

Verksamhetschef September (VC) 
och oktober 
(nämnd)

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

6 Bokförs kostnader på 
rätt projekt, som 
investering eller drift. 
Stämmer kalkylen.

Kontroll av fakturor En gång per år 
(oktober). 
Samtliga fakturor 
som har koppling 
till projekten.

Plan och 
byggchef och 
teknisk chef samt 
ansvarig ekonom.

Verksamhetschef November (VC) och 
december (nämnd)

34 Nämndens beslut 
effektueras inte på 
grund av bristande 
rutiner och dialoger, 
vilket kan leda till 
förtroendeskada för 
nämnden och 
verksamheten.

9 Nämndens 
beslut/uppdrag

Gå igenom Evolution 
och granska beslut 
och verkställighet

Perioden januari-
oktober.

Verksamhetschef 
och nämnds-
sekreterare

Direkt till nämnd. November.

74



Förklaringar
Riskid
Riskid hämtas från riskanalysdokumentet. Ingen ny numrering görs alltså i den interna kontrollplanen.

Risk
De risker som är identifierade samt dokumenterade i riskanalysen förs över till den interna kontrollplanen. I riskanalysen bör det alltså finnas fler risker än vad det som är 
med i den interna kontrollplanen. Inga nya riskidentifieringar eller riskformuleringar görs alltså i den interna kontrollplanen.

Riskvärde
Riskvärdet på risken hämtas från riskanalysdokumentet. Ingen ny riskvärdering görs alltså i den interna kontrollplanen.

Kontrollmoment
Kontrollmomentet ska kunna visa om riskerna lett till de händelser som befaras. Det är viktigt att formulera kontrollmomentet tydligt så att det framgår vad som ska 
kontrolleras. Exempel på kontrollmoment kan vara kontroll av kännedom om policys, riktlinjer och rutiner, kontroll av utformning av avtal etc.

Kontrollmetod
För att genomföra ett kontrollmoment behöver man en kontrollmetod som följs på samma sätt varje gång kontrollen genomförs. Exempel på kontrollmetod kan vara 
intervjuer, enkäter, stickprov etc.

Omfattning/avgränsning
Det är sällan effektivt att kontrollera allt. Var tydlig med hur omfattande kontrollen ska vara för att få en tillräcklig grund för bedömning om eventuella väsentliga avvikelser. 
Exempelvis om stickprov av leverantörsfakturor ska göras, ange hur många leverantörsfakturor som ska kontrolleras.

Ansvarig
Ange vem som är ansvarig för att granskningen utförs.

Rapporteras till 
Ange till vem uppföljningen av den interna kontrollplanen ska rapporteras.

Rapporteringstidpunkt
Ange hur ofta granskningen ska utföras och när den ska rapporteras. 
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

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

Handläggare:

Rasmus Simonsen
Driftschef gatu- och park
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
Rickard.Vidar@tomelilla.se

Tomelilla den 2 november 2020 Dnr SBN 2020/292

Samhällsbyggnadsnämnden

Svar på remiss - Medborgarinitiativ - 
Regelbunden skötsel av hela Välabäcken och 
dess promenadstigar

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
besvara medborgarinitiativet enligt förvaltningens yttrande.

Ärendebeskrivning
Anna-Lena Claëson har den 5 oktober 2020 inkommit med 
medborgarinitiativ med följande lydelse:

”Området med gångstig längs Välabäcken mellan naturreservat vid 
kolonistugornas damm och till naturreservat Skogsbacken eller rättare 
området utom synhåll från kommunhuset/vid Östergatan rensas och 
sköts regelbundet året om och promenadstig hålls iordning. Gör området 
till en vacker och trevlig upplevelse i centrala Tomelilla.

Tomelilla tätort har en rinnande bäck som går igenom centrum. Politiken 
har bestämt att Välabäcken och dammarna vid kolonistugorna och 
skogsbacken ska vara naturreservat och därmed uppenbarligen förfalla och 
lämnas vind för våg. Dock förutom dammarna vid kolonistugorna som 
enligt beslutet skall rensas. Detta har dock enligt vad jag vet inte skett 
sedan beslutet togs. Resultatet kan beskådas på plats.

Välabäcken i centrala Tomelilla som inte ingår i naturreservatet har låtits 
växa igen och ser numera mer ut som en kloak än en rinnande bäck. 
Omgränsande område kanter och gångstig har också helt vuxit igen. Av 
någon för oss skattebetalare i Tomelilla kommun okänd anledning har 
dock Välabäckens sträckning som kan beskådas av kommunala tjänstemän 
och anställda politiker i kommunhuset rensats och skötts regelbundet.

I centrala Tomelilla utbjöds bostadsrätter tidigare under året. Intresset var 
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dock ej så stort att någon byggnation kom till stånd. Någon större 
överraskning torde detta inte varit för tjänstemän och politiker i Tomelilla 
kommun. Tomten som skulle bebyggas gränsade till ett äldre Teliahus och 
en bäck som mer borde beskrivas som en kommunal kloak. Österlenhem 
ska nu bygga om hyreshus ett stenkast bort från Östergatan varvid tidigare 
rimliga hyror torde komma att kraftigt höjas. Tror politiker och tjänstemän 
att intresset att betala dessa höjda hyror kommer att vara stort med 
omgivande vandringsstråk.

Tomelilla tätorts skattebetalare vill också njuta av en vackert slingrande 
Välabäck genom centrum. Det kan inte bara vara från kommunhuset detta 
ska vara möjligt.

Genom att se vad andra kommuner gör med sina vattendrag torde man 
lätt förstå vilken dragningskraft vatten har till människor. Några problem 
med medel torde inte föreligga då nya tjänstemän anställs. Senast en 
näringslivschef som tydligen ska basa över en näringslivsstrateg. Som 
skattebetalare hade det varit betydligt större intresse att istället för att 
anställa en ny ”pappersvändare” på kommunhuset få två ”vanliga 
kommunalarbetare” som sköter Välabäcken och centrum i Tomelillas alla 
centralorter.”

Förvaltningen förslag på yttrande
Dammen vid kolonistugorna kommer att rensas inom kort. Staketet runt 
dammen planeras att renoveras 2021, så även bäcken mellan dammen och 
Välabadet. Den delen av Välabäcken som passerar Skogsbacken har 
rensats på bråte och främmande objekt under 2020 och stora delar av 
gångstigarna underhålls redan regelbundet både i Skogsbacken och även 
vid koloniområdet.

Välabäcken har tillflöde från omgivande landsbygd vilket påverkar flöden 
och vattenkvalitet inne i Tomelilla. Välabäcken påverkas också av 
klimatförändringar med ökade och snabbare flöden i tätortens 
dagvattensystem. Delar av arbetet med Välabäcken måste därför ske i nära 
samarbete med både VA-bolaget och Vattenråden, och vissa åtgärder 
genomförs därför på längre sikt.

Fullmäktige har den 9 november 2020 avsatt investeringsmedel för 
Välabäcken varför vissa åtgärder kommer att kunna genomföras 2021. 

Ekonomiska konsekvenser
De åtgärder som åsyftas i medborgarinitiativet överstiger de investeringar 
och de driftmedel som verksamheten har att tillgå.
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Barnperspektivet
Tillgängliga gångstigar samt en attraktiv natur lockar till rörelse för stora 
och små.

Miljöperspektivet
För rensning av vattendrag och vattensamlingar krävs försiktighet för att 
inte störa de naturvärden som existerar. Noga planering vid varje insats 
krävs.

Uppföljning
-

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Driftchef, Gata/Park Rasmus Simonsen, 2020-11-17.
Medborgarinitiativ - Regelbunden skötsel av hela Välabäcken och dess 
promenadstigar, handlingsid: Ks 2020.3219.
Remiss - Ksau § 238/2020 Medborgarinitiativ – Regelbunden skötsel av 
hela Välabäcken och dess promenadstigar, handlingsid: Sbn 2020.2704.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 238/2020:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarinitiativet 
till förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden 
för yttrande.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Rasmus Simonsen
Driftschef gatu- och park

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 oktober 2020

Justerandes sign

Ksau § 238 Dnr KS 2020/172

Medborgarinitiativ - Regelbunden skötsel av hela 
Välabäcken och dess promenadstigar

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

Ärendebeskrivning
Anna-Lena Claëson har den 5 oktober 2020 inkommit med 
medborgarinitiativ med följande lydelse:

”Området med gångstig längs Välabäcken mellan naturreservat vid 
kolonistugornas damm och till naturreservat Skogsbacken eller rättare 
området utom synhåll från kommunhuset/vid Östergatan rensas och sköts 
regelbundet året om och promenadstig hålls iordning. Gör området till en 
vacker och trevlig upplevelse i centrala Tomelilla.

Tomelilla tätort har en rinnande bäck som går igenom centrum. Politiken har 
bestämt att Välabäcken och dammarna vid kolonistugorna och skogsbacken 
ska vara naturreservat och därmed uppenbarligen förfalla och lämnas vind 
för våg. Dock förutom dammarna vid kolonistugorna som enligt beslutet 
skall rensas. Detta har dock enligt vad jag vet inte skett sedan beslutet togs. 
Resultatet kan beskådas på plats.

Välabäcken i centrala Tomelilla som inte ingår i naturreservatet har låtits växa 
igen och ser numera mer ut som en kloak än en rinnande bäck. 
Omgränsande område kanter och gångstig har också helt vuxit igen. Av 
någon för oss skattebetalare i Tomelilla kommun okänd anledning har dock 
Välabäckens sträckning som kan beskådas av kommunala tjänstemän och 
anställda politiker i kommunhuset rensats och skötts regelbundet.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 oktober 2020

Justerandes sign

§ 238 forts.

I centrala Tomelilla utbjöds bostadsrätter tidigare under året. Intresset var 
dock ej så stort att någon byggnation kom till stånd. Någon större 
överraskning torde detta inte varit för tjänstemän och politiker i Tomelilla 
kommun. Tomten som skulle bebyggas gränsade till ett äldre Teliahus och en 
bäck som mer borde beskrivas som en kommunal kloak. Österlenhem ska nu 
bygga om hyreshus ett stenkast bort från Östergatan varvid tidigare rimliga 
hyror torde komma att kraftigt höjas. Tror politiker och tjänstemän att 
intresset att betala dessa höjda hyror kommer att vara stort med omgivande 
vandringsstråk.

Tomelilla tätorts skattebetalare vill också njuta av en vackert slingrande 
Välabäck genom centrum. Det kan inte bara vara från kommunhuset detta 
ska vara möjligt.

Genom att se vad andra kommuner gör med sina vattendrag torde man lätt 
förstå vilken dragningskraft vatten har till människor. Några problem med 
medel torde inte föreligga då nya tjänstemän anställs. Senast en 
näringslivschef som tydligen ska basa över en näringslivsstrateg. Som 
skattebetalare hade det varit betydligt större intresse att istället för att anställa 
en ny ”pappersvändare” på kommunhuset få två ”vanliga 
kommunalarbetare” som sköter Välabäcken och centrum i Tomelillas alla 
centralorter.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarinitiativet till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ - Regelbunden skötsel av hela Välabäcken och dess 
promenadstigar, handlingsid: Ks 2020.3219.
_________

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:

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

Tomelilla den 2 november 2020 Dnr SBN 2020/293

Samhällsbyggnadsnämnden

Svar på remiss - Medborgarinitiativ 
Hundrastgård smedstorp

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att svara enligt 
förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
Nina Edstrand den 21 september 2020 inkommit med 
medborgarinitiativ med följande lydelse:

”Smedstorps byalag och bygdegårdsförening har fått in önskemål från 
byborna om en hundrastgård i Smedstorps by. Detta önskemål kommer 
från flera håll då man vill ha en plats att låta sin fyrtassade kompis springa 
lös.”

Förvaltningen förslag på yttrande.
Ett förslag som gynnar invånarna i Smedstorp och främjar en social 
mötesplats. I nuvarande budget för samhällsbyggnadsnämnden finns det 
dock inte utrymme för en investering av detta slag.

Samhällsbyggnad uppskattar investeringskostnaden för den aktuella 
hundrastgården till ca 200 000 kronor.
Därutöver tillkommer drift och underhållskostnader med 5 000 - 10 000 
kronor per år

Förvaltningens förslag till beslut är att frågan hanteras av 
investeringsberedningen och budgetberedningen för budgetåret 2022.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget kommer att öka investeringbehovet samt öka driftsbudgeten.

Barnperspektivet
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Inga konsekvenser.

Miljöperspektivet
Förslaget bedöms inte påverka miljön negativt.

Uppföljning
Förvaltningen anser inte att en uppföljning av medborgarinitiativet 
behövs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Planeringsingenjör Håkan Berggren, 2020-12-04.
Remiss - Medborgarinitiativ - Regelbunden skötsel av hela Välabäcken och 
dess promenadstigar, 2020-12-04.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 237/2020:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarinitiativet 
till förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden 
för yttrande.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Rickard Vidar
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 oktober 2020

Justerandes sign

Ksau § 237 Dnr KS 2020/167

Medborgarinitiativ - Hundrastgård i Smedstorp

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

Ärendebeskrivning
Nina Edstrand den 21 september 2020 inkommit med 
medborgarinitiativ med följande lydelse:

”Smedstorps byalag och bygdegårdsförening har fått in önskemål från 
byborna om en hundrastgård i Smedstorps by. Detta önskemål kommer från 
flera håll då man vill ha en plats att låta sin fyrtassade kompis springa lös.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarinitiativet till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ – Hundrastgård i Smedstorp, handlingsid: Ks 2020.3217.
_________

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:

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

Tomelilla den 18 november 2020 Dnr SBN 2020/294

Samhällsbyggnadsnämnden

Svar på remiss motion - angående bikupor

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen i 
den första att-satsen medan att bifalla den andra att-satsen utifrån 
samhällsbyggnadsverksamhetens yttrande i denna skrivelse.

Ärendebeskrivning
Inger Åbonde S) har lämnat in motion angående bikupor med följande 
lydelse:  

” Det finns flera exempel i städer och samhällen både i Sverige och i andra 
länder som har biodlingar, bl a på tak. Fördelar med att ha biodlingar i 
städer är att bina får en större tillgång till en variation av växter, och att det 
inte används särskilt stora mängder bekämpningsmedel. Desto fler gånger 
ett bi besöker en äppelblomma, desto större blir nämligen frukten!

Pollinatörerna (främst bin, humlor, flugor, skalbaggar och fjärilar) har 
minskat kraftigt de senaste åren på grund av att de växter som ger nektar 
och pollen har minskat i antal, liksom de miljöer som de kan övervintra i. 
Alltför välskötta miljöer minskar den biologiska mångfalden och 
pollinatörernas livsmiljöer. Variationsrika miljöer med ytor som ängar och 
perennrabatter gynnar den biologiska mångfalden och kan utgöra viktiga 
livsmiljöer för pollinatörer.

Många kommuner uppmuntrar och ger tillstånd för placering av bikupor 
på kommunal mark och t. ex i rondeller. Den som äger kuporna är 
ansvarig för sina kupor och bin.

Det finns också kommuner med egna bikupor. Tomelillas kommunhus 
vätter mot ett parkområde och vore en utmärkt plats för en kupa.
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Vi yrkar med bakgrund av ovanstående 

att Tomelilla kommun, som ett gott föredöme, installerar en eller 
flera bikupor på   kommunhusets ”bakgård” eller annan lämplig plats.

att Tomelilla kommun uppmuntrar andra (privatpersoner, 
företag och föreningar) till liknande initiativ.”

Yttrande samhällsbyggnadsverksamheten:

I samband med det kommande LONA-projektet med vilda pollinatörer 
och blommande ängar kan vi uppmuntra enskilda medborgarna, 
föreningar och skolor att placera ut tex insektshotell eller skapa andra 
åtgärder som gynnar insekter bin och humlor livsmiljöer inom projektets 
ram.

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

Barnperspektivet
Ger möjlighet för högre upplevelsevärden för barnen. 

Miljöperspektivet
Konsekvenserna för miljön och den biologiska mångfalden är positiva.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Planeringsingenjör Håkan Berggren, 2020-11-24.
Remiss - Motion angående bikupor, 2020-11-24.

Tidigare behandling
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Den 21 september beslutade kommunfullmäktige att remittera motionen 
till kommunstyrelsen för beredning, Kf § 128.

Den 14 oktober beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att remittera 
motionen till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande, Ksau § 234. 

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Rickard Vidar
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 oktober 2020

Justerandes sign

Ksau § 234 Dnr KS 2020/164

Motion angående bikupor

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

Ärendebeskrivning
Inger Åbonde S) har lämnat in motion angående bikupor med följande 
lydelse:  

” Det finns flera exempel i städer och samhällen både i Sverige och i andra 
länder som har biodlingar, bl a på tak. Fördelar med att ha biodlingar i städer 
är att bina får en större tillgång till en variation av växter, och att det inte 
används särskilt stora mängder bekämpningsmedel. Desto fler gånger ett bi 
besöker en äppelblomma, desto större blir nämligen frukten!

Pollinatörerna (främst bin, humlor, flugor, skalbaggar och fjärilar) har 
minskat kraftigt de senaste åren på grund av att de växter som ger nektar och 
pollen har minskat i antal, liksom de miljöer som de kan övervintra i. Alltför 
välskötta miljöer minskar den biologiska mångfalden och pollinatörernas 
livsmiljöer. Variationsrika miljöer med ytor som ängar och perennrabatter 
gynnar den biologiska mångfalden och kan utgöra viktiga livsmiljöer för 
pollinatörer.

Många kommuner uppmuntrar och ger tillstånd för placering av bikupor på 
kommunal mark och t. ex i rondeller. Den som äger kuporna är ansvarig för 
sina kupor och bin.

Det finns också kommuner med egna bikupor. Tomelillas kommunhus vätter 
mot ett parkområde och vore en utmärkt plats för en kupa.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 oktober 2020

Justerandes sign

§ 234 forts.

Vi yrkar med bakgrund av ovanstående 

att Tomelilla kommun, som ett gott föredöme, installerar en eller 
flera bikupor på   kommunhusets ”bakgård” eller annan lämplig 
plats.

att Tomelilla kommun uppmuntrar andra (privatpersoner, företag 
och föreningar) till liknande initiativ.”

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

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 128/2020, handlingsid: Ks 2020.2998.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 128/2020:
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:

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

Tomelilla den 18 november 2020 Dnr SBN 2020/96

Samhällsbyggnadsnämnden

Svar på återremiss angående träd som 
klimatskal

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige se motionen som 
besvarad med att frågan behandlas i översiktsplanen samt bistå förslag på 
projekt att gå vidare till investeringsberedningen för att undersöka 
energieffekterna i en lämplig fastighet.  

Ärendebeskrivning
Mikael Holmberg (MP) har den 1 februari 2020 lämnat in en 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.
samt
-sammanställa detta som ett projektförslag till investeringsberedningen.”
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Yttrande från Samhällsbyggnadsverksamheten:
Oavsett var du planterar ett träd så bidrar det mer eller mindre med en 
värmeutjämnande effekt. 
Utifrån skrivelsen intentioner om träds möjligheter att spara energi i 
fastigheter så bör man plantera träd i lägen där man åstadkommer en 
kylande effekt på den varma delen av året och en skyddande effekt på den 
kalla. 
Att skugga större värmehållande ytor som gator och torg ger god effekt 
men även skuggning av stora reflekterande ytor som stora glaspartier ger 
effekter.
För att arbeta brett och framgångsrikt med den här typen av frågor så bör 
de ingå i kommande översiktsplaner.

Förslag för investeringsberedningen
Att i inom kommunens fastighetsbestånd starta ett projekt för att 
undersöka växters effekt för att minska energiåtgången i en lämplig 
fastighet. 

Beslutsgång 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 februari 2020 att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning, Kf § 27. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 4 mars 2020 att remittera 
motionen till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande, Ksau § 63.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog den 29 april 2020 att 
kommunfullmäktige ska se motionen som besvarad avseende 
inventeringen samt avslå förslag att gå vidare till investeringsberedningen, 
Sbn § 33. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslog den 13 maj till 
kommunstyrelsens att kommunfullmäktige beslutar att besvara motionens 
första att-sats med förvaltningens yttrande samt att avslå motionens andra 
att-sats, Ksau § 118. 

Kommunstyrelsen föreslog den 3 juni att kommunfullmäktige beslutar att 
besvara motionens första att-sats med förvaltningens yttrande samt att 
avslå motionens andra att-sats, Ks § 89. 

Kommunfullmäktige beslutade den 21 september att återremittera 
motionen för förnyad beredning i enlighet med motionens intentioner, Kf 
§ 112. 
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Ekonomiska konsekvenser
Vissa ekonomiska konsekvenser på utförande av klimatskal på lämplig 
fastighet samt kostnader för uppföljning av resultat

Barnperspektivet
Om den aktuella fastigheten är en skola så kan projektet bidra med en 
bättre inomhusmiljö

Miljöperspektivet
Projektet kan bidra som exempel på goda lösningar för att minska 
energianvändningen.

Uppföljning
Uppföljning av energibesparingar behövs inom det föreslagna projektet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Planeringsingenjör Håkan Berggren, 2020-11-23.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Rickard Vidar
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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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 november 2020 Dnr SBN 2020/320

Samhällsbyggnadsnämnden

Riktlinje för vägvisning i Tomelilla kommun

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta riktlinje för vägvisning i 
Tomelilla kommun.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsverksamheten efterfrågar en riktlinje för vägvisning 
inom kommunens väghållarområde. Förslaget nedan ska fungera som ett 
stöd i beslutfattande samt en ökad medvetenhet för vägvisning/skyltning. 
Dessa beslut fattas på delegation av samhällsbyggnadschefen eller den som 
samhällsbyggnadschefen vidaredelegerar till, i enlighet med 
samhällsbyggnadsnämndens delegeringsregler p. 6.1.

Vägvisning allmänt
Vägvisning är framförallt till för de som inte hittar, man måste ha tid att 
läsa och förstå skyltarna och välja väg utan att det blir farligt för 
medtrafikanterna. Det ska inte finnas för många skyltar på samma ställe 
och skyltarna måste vara begripliga. Vägvisning görs främst till allmänna 
inrättningar, geografiska områden, verksamhetsområden eller större 
målpunkter som parkeringsanläggningar. 

Allmänna inrättningar 
När skyltningen behöver vara mer specifik än till områden enligt ovan sker 
vägvisningen i första hand till allmänna inrättningar som sjukhus, 
vårdcentraler, idrottsanläggningar och liknande. Med allmän inrättning 
menas verksamhet som bedrivs av staten, en kommun eller en 
region/landsting. 

Kommersiella inrättningar 
Med kommersiell inrättning avses verksamhet som primärt drivs på 
kommersiell basis och som inte anses som allmän inrättning enligt ovan. 
Vägvisning till kommersiella inrättningar och företag beviljas endast i 
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undantagsfall, men kan vara aktuell till vissa lokala kommersiella mål, till 
exempel köpcentrum. Om möjligt ska vägvisning i första hand ske med 
symbol (som hotell och restaurang). 

Kriterier för vägvisning 
Trafikantens behov av vägvisning skall stå i fokus vid handläggning av 
önskemålet om vägvisning. I första hand skyltas till geografiska områden 
eller verksamhetsområden. Verksamheter som är belägna inom dessa 
områden måste i sin egen marknadsföring ange var de finns, det kan inte 
ske genom skyltning. Om vägvisning beviljas är denna endast tillåten från 
sista vägvalet. Från genomfartsleder och infartsleder görs endast 
vägvisning till områden eller större målpunkter. 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vägmärken och 
andra anordningar kap 7 § 4 stadgar också att ett lokaliseringsmärke inte 
får sättas upp för vägvisning till en inrättning eller anläggning
1. vid en namngiven gata inom en tätort,
2. inom ett industri- eller handelsområde eller liknande område som är
namngivet och vägvisat,
3. som är väl synlig med tydlig anslutning till vägen, eller
4. i en tätort där den aktuella anläggningen kan förväntas.

Det gäller om inte något annat anges för respektive märke.

Om det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten eller mängden trafik till
målet, eller om det behövs av något annat särskilt skäl, får märket dock
sättas upp.

Lokaliseringsmärken för upplysning om allmän inrättning får sättas upp
till mål som är av stort värde för allmänheten vilka kan vara svåra att hitta
till, trots första stycket 1–4.

Kostnader 
Ansökan om vägvisning är avgiftsfri. Om ansökan för vägvisning 
godkänns svarar sökande för kostnaderna för inköp och uppsättning av 
skylt. Teknik & service beställer och utför arbete och debiterar sedan den 
sökande. Sökande svarar även för eventuella framtida behov av förnyelse 
av skylten på grund av slitage eller skada.

Den som vill ha vägvisning till sin verksamhet kan skicka ansökan om 
vägvisning till kommun@tomelilla.se

Ekonomiska konsekvenser
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Den som ansöker om vägvisning svarar för kostnaderna. För kommunen 
innebär det full kostnadstäckning.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör barn nämnvärt, men givetvis 
är god vägvisning viktigt för såväl vuxna som barn.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör miljön nämnvärt, men om 
trafikanter hittar till sitt mål utan att köra extra omvägar innebär det en 
vinst för miljön.

Uppföljning
Varje ansökan behandlas och följs upp för sig.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Planeringsingenjör Håkan Berggren, 30 november 2020.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Rickard Vidar
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Planeringsingenjör Håkan Berggren
KFS/Mary Nilsson
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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 24 november 2020 Dnr SBN 2019/202

Samhällsbyggnadsnämnden

Avtalsmodell föreningsdrift friluftsbaden

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
förhandla med berörda parter i enlighet med nedanstående yttrande. 
Förvaltningen ska återrapportera till nämnden under våren 2021 innan nya 
avtal tecknas mellan kommunen och berörda parter.

Ärendebeskrivning
Under hösten 2019 och våren 2020 fick förvaltningen att göra en översyn 
av friluftsbaden. Förvaltningen rapporterade detta på olika sätt tillbaka till 
kommunstyrelse och samhällsbyggnadsnämnd.

Samhällsbyggnadsnämnden fattade slutligen den 29 april 2020 beslut att ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag om likartade villkor för 
föreningsdrift av Eljarödsbadet, Välabadet samt Smedstorpsbadet från och 
med år 2022. Förslag ska lämnas till nämnden under hösten 2020.

Förvaltningen har vid sammanträdena i oktober och november 2020 fört 
en diskussion med nämndens ledamöter om vilka olika modeller som kan 
vara aktuella. Föreningen Eljarödsbadet tog i oktober initiativ till att träffa 
förvaltningen för att diskutera framtiden. 

Vid sammanträdet i november framgick att en modell förespråkades före 
den andra. Nedan redovisas huvuddragen i den modell som förvaltningen 
uppfattade att det fanns en majoritet bakom.

Förvaltningens förslag innebär att nedanstående punkter ska förhandlas 
med intressenter för de aktuella friluftsbaden. Detta ska sedan resultera i 
ett avtal mellan kommunen och en annan part. Det som är viktigt att 
likställighet finns

Ansvar
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Förvaltningens förslag till ny modell för friluftsbaden innebär för 
kommunen följande:

 löpande driftansvar för anläggningarna
 anläggningsansvar för såväl anläggning som fastighet
 inför säsongsstart/säsongsavslut ansvarar kommunen
 personalansvar och arbetsmiljöansvar för 

badvakter/badvärdar/simlärare
 bedriva simundervisning

Den andra parten ansvarar för 
 kiosk och övrig serviceverksamhet för besökare.
 för all städning av duschrum och omklädningsrum
 kontroll och förbrukningsartiklar i ovanstående punkt
 för grönytor och markytor

Ersättning
Ersättningen kommer att vara lika stor, oavsett anläggning, när det gäller 
driftbidrag. En modell för detta är att driftbidraget utgår från hur många 
kvadratmeter som finns per anläggning.

Följande ersättningar kommer att utgå från kommunen.
 driftbidrag xx/m2 per säsong. 
 procent av badintäkter
 procent av kioskintäkter

Driftsbidraget föreslås räknas upp med KPI varje år i samband med 
fullmäktiges budgetbeslut.

Avtalen
Föreslagen avtalsperiod är tre år. Ett år före avtalsperioden har 
avtalsparterna möjlighet att säga upp avtalet.

Uppsägning i förtid från kommunens sida kan ske (se avsnitt 
investeringar/underhåll).

Om annan myndighet vidtar åtgärder så att avtalet blir tvunget att sägas 
upp i förtid ska ingen ersättning utgå till avtalspart.

Välabadets nuvarande kommer att renodlas till ett avtal gällande badet och 
ett avtal gällande camping. Avtalet kring camping får hanteras som ett eget 
ärende.
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Investeringar/underhåll
Kommunen äger anläggning eller fastighet eller där anläggning finns på 
annan fastighetsägare. Det innebär att kommunen ansvarar för löpande 
underhåll och investeringar. 

Om kommunen inte gör de investeringar som krävs för att säkerställa god 
badsäkerhet eller vattenkvalitet är kommunen tvungen att stänga 
anläggningen och därmed säga upp avtalet i förtid. Andra parten bör 
därför inte drabbas av ekonomisk skada genom att kommunen ersätter 
den andra parten för resterande avtalsperiod med motsvarande ersättning 
baserat på tidigare års ersättning/procent på intäkter.

Under hösten 2019 och våren 2020 fick förvaltningen att göra en översyn 
av friluftsbaden. Förvaltningen rapporterade detta på olika sätt tillbaka till 
kommunstyrelse och samhällsbyggnadsnämnd.

Samhällsbyggnadsnämnden fattade slutligen den 29 april 2020 beslut att ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag om likartade villkor för 
föreningsdrift av Eljarödsbadet, Välabadet samt Smedstorpsbadet från och 
med år 2022. Förslag ska lämnas till nämnden under hösten 2020.

Förvaltningen har vid sammanträdena i oktober och november 2020 fört 
en diskussion med nämndens ledamöter om vilka olika modeller som kan 
vara aktuella. Föreningen Eljarödsbadet tog i oktober initiativ till att träffa 
förvaltningen för att diskutera framtiden. 

Vid sammanträdet i november framgick att en modell förespråkades före 
den andra. Nedan redovisas huvuddragen i den modell som förvaltningen 
uppfattade att det fanns en majoritet bakom.

Förvaltningens förslag innebär att nedanstående punkter ska förhandlas 
med intressenter för de aktuella friluftsbaden. Detta ska sedan resultera i 
ett avtal mellan kommunen och en annan part. Det som är viktigt att 
likställighet finns

Ansvar
Förvaltningens förslag till ny modell för friluftsbaden innebär för 
kommunen följande:

 löpande driftansvar för anläggningarna
 anläggningsansvar för såväl anläggning som fastighet
 inför säsongsstart/säsongsavslut ansvarar kommunen
 personalansvar och arbetsmiljöansvar för 

badvakter/badvärdar/simlärare
 bedriva simundervisning
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Den andra parten ansvarar för 
 kiosk och övrig serviceverksamhet för besökare.
 för all städning av duschrum och omklädningsrum
 kontroll och förbrukningsartiklar i ovanstående punkt
 för grönytor och markytor

Ersättning
Ersättningen kommer att vara lika stor, oavsett anläggning, när det gäller 
driftbidrag. En modell för detta är att driftbidraget utgår från hur många 
kvadratmeter som finns per anläggning.

Följande ersättningar kommer att utgå från kommunen.
 driftbidrag xx/m2 per säsong. 
 procent av badintäkter
 procent av kioskintäkter

Driftsbidraget föreslås räknas upp med KPI varje år i samband med 
fullmäktiges budgetbeslut.

Avtalen
Föreslagen avtalsperiod är tre år. Ett år före avtalsperioden har 
avtalsparterna möjlighet att säga upp avtalet.

Uppsägning i förtid från kommunens sida kan ske (se avsnitt 
investeringar/underhåll).

Om annan myndighet vidtar åtgärder så att avtalet blir tvunget att sägas 
upp i förtid ska ingen ersättning utgå till avtalspart.

Välabadets nuvarande kommer att renodlas till ett avtal gällande badet och 
ett avtal gällande camping. Avtalet kring camping får hanteras som ett eget 
ärende.

Investeringar/underhåll
Kommunen äger anläggning eller fastighet eller där anläggning finns på 
annan fastighetsägare. Det innebär att kommunen ansvarar för löpande 
underhåll och investeringar. 

Om kommunen inte gör de investeringar som krävs för att säkerställa god 
badsäkerhet eller vattenkvalitet är kommunen tvungen att stänga 
anläggningen och därmed säga upp avtalet i förtid. Andra parten bör 
därför inte drabbas av ekonomisk skada genom att kommunen ersätter 
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den andra parten för resterande avtalsperiod med motsvarande ersättning 
baserat på tidigare års ersättning/procent på intäkter.

Ekonomiska konsekvenser
Avtalen kommer att påverka nämndens budget. Förslaget innebär ökade 
personalkostnader med cirka tre personer som är anställda som 
säsongsarbetare för badbevakning. Ev ökade kostnader för driftbidrag. 
Inte förrän efter förhandling och säsong kan kommunen veta hur stora 
intäkter blir av badintäkter och kioskintäkter. 

Kommande års investeringar är väsentliga för att ha fortsatt drift av 
friluftsbaden.

Barnperspektivet
Simundervisning och höjd badsäkerhet är bra för barn och ungdomar.

Miljöperspektivet
Genom att kommunen tar ett större ansvar för anläggningarna och dess 
drift kan det leda till mindre miljöpåverkan än tidigare. De framtida 
investeringar som krävs kommer också att påverka miljön positivt.

Uppföljning
Efter varje säsong ska avtalen följas upp och återrapporteras till nämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2020-11-24

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:
KS
Tomelilla IF
Smedstorps IF
Föreningen Eljarödsbadet 
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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 24 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, 12-12-02
Aktuella upphandlingar för samhällsbyggnadsnämnden, upphandlare 
Fredrik Gunnarsson, 2020-12-02

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Rickard Vidar
Nämndsekreterare
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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

Färsk Kalkon Kosten Ingela Dejenfeldt Samhällsbyggnad Ingelsta Kalkon 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 24 november 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 
november 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Nämndsekreterare Rickard Vidar, 2020-12-02.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Rickard Vidar
Nämndsekreterare
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Postlista
Utskriftsdatum: 2020-12-02 Utskriven av: Eva Lärka

Diarieenhet: Samhällsbyggnadsnämnden

2020-11-01 - 2020-11-30Datum:

Inkomna, UpprättadeRiktning:
Avdelning: Alla

Handläggare: Alla
Sekretess: Visas ej

Handlingsid I/U/K Beskrivning Dokumenttyp
Datum Avsändare/Mottagare Handläggare
Ärendenummer Ärendemening Avdelning
2020.2790 I Ändring av datum rörande 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 521-3126-2019

Beslut

2020-11-02 Länsstyrelsen Skåne Ingrid Järnefelt
      Gata/Park/Natur
2020.2799 I Ansökan om grävningstillstånd, Björkvägen 11 Ansökan
2020-11-04 Österlen VA AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur
2020.2804 I Beslut om slutligt stöd, dnr 28909-2019 Beslut
2020-11-05 Länsstyrelsen Skåne Christina Jönsson
SBN 2019/272 Ansökan om bidrag - Utredning och åtgärder för 

tryggad dricksvattenförsörjning från Tomelilla 
vattenverk

VA (vatten & avlopp)

2020.2823 I Ansökan om tillfällig försäljning torghandel - 
Jarlstam fyndmarknad AB

Ansökan

2020-11-09 Jarlstam fyndmarknad AB Håkan Berggren
SBN 2020/148 Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2020 Gata/Park/Natur
2020.2831 I Föreläggande om yttrande - naturreservatet 

Fyledalen. Dnr 511-24243-2015
Begäran

2020-11-09 Länsstyrelsen i Skåne län Ingrid Järnefelt
      Gata/Park/Natur
2020.2850 U Yttrande om beslut om upplåtelse av offentlig 

plats, cikus och affischering. LO, A629.540/2020. 
Cirkus Bambino Onslunda och Tomelilla folkets 
park 

Tjänsteskrivelse

2020-11-09 Cirkus Bambino Håkan Berggren
      Gata/Park/Natur
2020.2851 U Grannyttrande - Bygglov nybyggnad 

industrilokaler, Plantskolan 5
Yttrande

2020-11-09 Byggnadsnämnden, Tomelilla Ulrika Olsson
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SBN 2020/47 Grannyttrande till byggnadsnämnden 2020 Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande

2020.2852 U Grannyttrande - Bygglov uppförande av mur , 
Bofinken 22

Yttrande

2020-11-09 Byggnadsnämnden Tomelilla Ulrika Olsson
SBN 2020/47 Grannyttrande till byggnadsnämnden 2020 Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2020.2838 I Ansökan om tillfällig försäljning torghandel - 

Joanna Wendel
Ansökan

2020-11-10 Joanna Wendel Håkan Berggren
SBN 2020/148 Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2020 Gata/Park/Natur
2020.2876 I Underrättelse - Länsstyrelsen har inget ytterligare 

att tillföra prövningen i mål M 1149-19 samt mål M 
6639-19.

Underrättelse

2020-11-13 Länsstyrelsen Skåne Ingrid Järnefelt
      Gata/Park/Natur
2020.2878 I Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning inom

fornlämning L1991:681 m.fl. i Kristianstad och
Tomelilla kommuner, Skåne län

Underrättelse

2020-11-13 Länsstyrelsen Skåne Ingrid Järnefelt
      Gata/Park/Natur
2020.2881 U Yttrande över motion om uppdatering av gamla 

detaljplaner innan nya tas fram
Tjänsteskrivelse

2020-11-13 Samhällsbyggnadsnämnden Ingrid Järnefelt
SBN 2020/147 Remiss av motion - Uppdatering av gamla 

detaljplaner innan nya exploateringar, Ksau § 
121/2020 

Plan och exploatering

2020.2896 I Ansökan om grävningstillstånd, 
Lindesborgsvägen 20

Ansökan

2020-11-17 Österlen VA AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur
2020.2897 I Ansökan om grävningstillstånd, Fabriksgatan 2 Ansökan
2020-11-17 Österlen VA AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur
2020.2902 I Underrättelse - Beslut om tillstånd till ingrepp i 

fornlämning inom fastigheterna Lunnarp 10:2 
respektive 10:10, fornlämning L1991:2778 (RAÄ 
Kverrestad 63:1), Tomelilla kommun

Underrättelse

2020-11-18 Länsstyrelsen Skåne Ingrid Järnefelt
      Gata/Park/Natur
2020.2903 U Yttrande om beslut om upplåtelse av offentlig 

plats
A638.840/2020. Marknad 201129, Storgatan 15  
Smedstorp  Tomelilla - tillstyrker

Yttrande

2020-11-18 Polisen Håkan Berggren
SBN 2020/25 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2020
Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande

2020.2901 U Yttrande om beslut om upplåtelse av offentlig 
plats angående allmän sammankomst samt 
begagnande av offentlig plats - Löpartävling, 
A589.651/2020.

Yttrande

2020-11-18 Polismyndigheten Håkan Berggren

104



Sidan  3 av 4

SBN 2020/25 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
ordningsföreskrifter 2020

Gata/Park/Natur

2020.2904 I Underrättelse - Friluftslivets år 2021 Underrättelse
2020-11-19 Länsstyrelsen Skåne Håkan Berggren
      Gata/Park/Natur
2020.2905 I Handlingsplan för Skånes friluftsliv Underrättelse
2020-11-19 Länsstyrelsen Skåne Håkan Berggren
      Gata/Park/Natur
2020.2937 U Grannyttrande - Bygglov nybyggnad av utomhus 

padelbana med belysning och skylt, Tomelilla 
237:108

Yttrande

2020-11-20 Byggnadsnämnden Tomelilla Ulrika Olsson
SBN 2020/47 Grannyttrande till byggnadsnämnden 2020 Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2020.2938 U Grannyttrande - Bygglov nybyggnad av utomhus 

padelbana med belysning och skylt, Tomelilla 
237:108

Yttrande

2020-11-20 Byggnadsnämnden Tomelilla Ulrika Olsson
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2020.2939 U Grannyttrande - Bygglov rivning och nybyggnad 

av garage, Hattmakaregatan 9
Yttrande

2020-11-20 Byggnadsnämnden Tomelilla Ulrika Olsson
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2020.2919 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan
2020-11-23 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2020.2936 U Ersättare 

samhällsbyggnadschef/verksamhetschef
Beslut

2020-11-23 Berörda Niklas Sommelius
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2020.2926 I Ansökan om tillfällig försäljning torghandel - Sött 

& salt & gott 
Ansökan

2020-11-23 Sött & salt & gott Håkan Berggren
SBN 2020/148 Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2020 Gata/Park/Natur
2020.2928 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan
2020-11-23 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2020.2929 I Beslut gällande dispens från 

strandskyddsbestämmelserna och dispens från 
reservatsförskrifter, Verkeåns naturreservat på 
fastighet Brösarp 17:5 . Dnr 521-18163-2020

NP-521-18163-2020-Beslut om bifall med villkor  / 
skane@lansstyrelsen.se

Beslut

2020-11-23 Länsstyrelsen Skåne Ingrid Järnefelt
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      Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande

2020.2935 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan
2020-11-24 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2020.2943 U Delegeringsbeslut Parkeringstillstånd Delegeringsbeslut
2020-11-24 ***Sekretess*** Daniel Barisic
SBN 2020/295 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2020.2948 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan
2020-11-26 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2020.2951 U Delegeringsbeslut Parkeringstillstånd Delegeringsbeslut
2020-11-26 ***Sekretess*** Daniel Barisic
SBN 2020/315 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2020.2954 I Inställd marknad, A638.840/2020 Underrättelse
2020-11-26 Polismyndigheten Håkan Berggren
SBN 2020/25 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2020
Gata/Park/Natur

2020.2955 I Underrättelse - Länsstyrelsens beslut om dispens 
från biotopskyddsbestämmelserna för att kapa ett 
alléträd till en högstubbe på fastigheten Tomelilla 
Tranås 26:24, dnr 521-36754-2020

Underrättelse

2020-11-26 Länsstyrelsen Skåne Ingrid Järnefelt
      Gata/Park/Natur
2020.2962 I Ändring av villkor i beslut om dispens från 

biotopskyddsbestämmelserna för avverkning av 
18 alléträd på
fastigheten Eljaröd 24:1, dnr 521-6619-2020

Underrättelse

2020-11-27 Länsstyrelsen Skåne Ingrid Järnefelt
      Gata/Park/Natur
2020.2956 U Delegeringsbeslut Parkeringstillstånd Delegeringsbeslut
2020-11-27 ***Sekretess*** Daniel Barisic
SBN 2020/318 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2020.2971 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan
2020-11-30 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      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 24 november 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 11 december 2020:

Kommunfullmäktige 9 november

Kf 144/2020, Avsägelse från Håkan Jänsson (C) som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar entlediga Håkan Jönsson (C) från 
uppdraget som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar utse Tobias Högborg (C) till ny ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden istället för Håkan Jönsson (C).

Kf 141/2020, Mål och budget 2021 med plan för 2022-2023
Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2021 med plan för 2022-2023

Mål och Budget 2021 med plan 2022-2023 för Tomelilla kommun
Detta underlag är förvaltningens sammanställning och förslag till resultat, -
drift-och balansbudget, investeringsplan samt förslag till mål för god 
ekonomisk hushållning.

Kf § 139/2020, Avgifter och taxor 2021
Kommunfullmäktige beslutar anta avgifter och taxor 2021 i enlighet med 
förslaget.
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Avgifter och taxor 2021
Sammanställning avgifter och taxor - Tomelilla kommun 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Nämndsekreterare Rickard Vidar, 2020-12-02

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Rickard Vidar
Nämndsekreterare

108



TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

Kf § 141 Dnr KS 2019/199

Mål och budget 2021 med plan för 2022-2023

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2021 med plan för 2022-2023, 
handlingsid: Ks.2020.3054.

Kommunfullmäktige beslutar att de finansiella målen i detta dokument 
tillsammans med att 2/3 delar av nämndernas och styrelsens mål är helt eller 
delvis uppfyllda utgör god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2021-
2023 i enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts- och investeringsbudget för 2021 
i enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 320 mnkr för 2021. 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Österlenhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
400 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader och att såsom för egen 
skuld ingå borgen för Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till 
ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas 
individuellt och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 
med kommunal borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %. 

Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till 
resultatutjämningsreserven ska göras i budget 2021.

Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp 
till 30 mnkr för omsättningstillgångar.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

§ 141 forts.

Särskilda uppdrag och förtydliganden budget 2021
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ges förvaltningsövergripande i uppdrag att implementera 
trygghets- och försköningsinsatser med fokus på Tomelilla tätort, 0,8 mnkr, 
uppdraget rapporteras i TB2 till kommunstyrelsen.

Stödet till Ungdomsrådet hanteras inom förvaltningen och finns med som 
ramförstärkning med 0,2 mnkr. 

Invånare, föreningsliv och näringsliv kan under året söka medel i linje med 
att förstärka kommunens vision, Visionsmedel - vilka kommer att finansieras 
inom kommunens buffertmedel.

Kultur- och fritidsnämnden
Vid införandet av det nya föreningsstödsystemet kommer 0,1 mnkr tillskjutas 
med fokus på fortsatt goda villkor för föreningslivet.

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag med fritidscheck för barn och unga 
förlängs, med hänvisning till Covid-19 och kvarstår även 2021 med 0,25 
mnkr.

Familjenämnden
Familjenämndens ram ökas med 3,1 mnkr. Varav 1,1 mnkr till förskola, 1,1 
mnkr till grundskola och 0,9 mnkr till OB förskola, dessa ökningar läggs till 
som ramförstärkningar. OB-förskolan permanentas.

Familjenämnden ges i uppdrag att genom Nyföretagarcentrum höja 
medvetenheten hos eleverna i åk 7-9 kring egenföretagande, 0,05 mnkr.

Familjenämnden ges i uppdrag att utreda vad som kan vara lämpliga 
ytterligare stödåtgärder för individer som inte har den förväntade 
utvecklingen i SFI och att tillse att arbetslinjen med arbetsformerna mellan 
IFO och AME utvärderas och till TB1 återkommer med förslag på möjlig 
förändring, med positiv målsättning att fler snabbare ska ut i egen försörjning 
och/eller utbildning.

Uppdraget att starta upp Familjecentral i enlighet med avsiktsförklaring 
kvarstår. Finansiering genom sociala investeringsfonden.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

§ 141 forts.

Vård och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att inom ramen för 
äldreomsorgslyftet under 2021 med 5,4 mnkr, arbeta med SFI för vårdyrken, 
undersköterskeutbildningar för de anställda inom området som inte har en 
sådan, samt stöd till arbetet heltid som norm.

Vård och omsorgsnämnden ges ramförstärkning med 6,5 mnkr och uppdrag 
att arbeta med äldreomsorgssatsning främst med inriktning på 
specialistutbildningar och fortbildning inom tex geriatrik, äldrepedagogik, 
demens, hälso- och sjukvård både för undersköterskor och legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal. Digitalisering med inriktning på såväl särskilda 
boenden som ordinärt boende och utveckling av digitala testmiljöer och 
införande av wifi på alla särskilda boenden. 

Uppdragen till vård och omsorgsnämnden avseende verkställande av 
måltidsvän samt unga i omsorgen kvarstår och finns med som 
ramförstärkning med 0,3 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens försköningsprogram för kommunens mindre 
tätorter finns med som ramförstärkning med 0,25 mnkr.

Reservationer
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Ida Bornlykke, Tina 
Bergström-Darrell, Anders Throbäck, Peter Boström och Anne-Maj Råberg) 
och Mona Nihlén (V) reserverar sig enligt bilaga, handlingsid: Ks 2020.3541.

Den sverigedemokratiska gruppen (Per Gustafsson, Peo Örnsved, Anders 
Rosengren, Kent Olofsson, Thony Blomgren och Jonas Olsson) reserverar 
sig till förmån för egna yrkanden.

Ärendebeskrivning
Mål och budget för 2021, med plan 2022-2023, för Tomelilla kommun, 
kommer att behandlas på kommunstyrelsen den 7 oktober 2020 och i 
kommunfullmäktige 9 november 2020. Dokumentet ”Mål och Budget 
2021med plan 2022-2023 för Tomelilla kommun” innehåller förslag till 
resultat, -drift och balansbudget, investeringsplan och förslag till mål för god 
ekonomisk hushållning.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

§ 141 forts.

Beslutet innebär:
 Fastställande av finansiella och verksamhetsmål för god ekonomisk 

hushållning 2021
 Fastställande av resultat- och balansbudget för 2022-2023
 Fastställande av ramar för driftsbudget 2021
 Fastställande av låneram
 Fastställande av borgensramen och borgensavgift för kommunala 

bolag
 Fastställande av eventuell reservering till resultatutjämningsreserven
 Beslut om särskilda uppdrag/förtydligande budget 2021

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär att Tomelilla kommun har en god ekonomisk hushållning 
med ett resultat på 2 % av skatter och statsbidrag. 

Barnperspektivet
Förslaget innehåller särskilda satsningar för att stärka arbetet ur ett barn- och 
ungdomsperspektiv.

Miljöperspektivet
Förslaget innehåller satsningar som bland annat innebär lägre miljöpåverkan.

Uppföljning
Budgeten kommer att följas upp vid tre tillfällen under kommande år.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2021 med plan för 2022-2023, 
handlingsid: Ks.2020.3054.

Kommunfullmäktige beslutar att de finansiella målen i detta dokument 
tillsammans med att 2/3 delar av nämndernas och styrelsens mål är helt eller 
delvis uppfyllda utgör god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2021-
2023 i enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts- och investeringsbudget för 2021 
i enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 320 mnkr för 2021. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

§ 141 forts.

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Österlenhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
400 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader och att såsom för egen 
skuld ingå borgen för Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till 
ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas 
individuellt och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 
med kommunal borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %. 

Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till 
resultatutjämningsreserven ska göras i budget 2021.

Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp 
till 30 mnkr för omsättningstillgångar.

Särskilda uppdrag och förtydliganden budget 2021
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ges förvaltningsövergripande i uppdrag att implementera 
trygghets- och försköningsinsatser med fokus på Tomelilla tätort 0,8 mnkr, 
uppdraget rapporteras TB2 till kommunstyrelsen.

Stödet till Ungdomsrådet hanteras inom förvaltningen och finns med som 
ramförstärkning med 0,2 mnkr. 

Invånare, föreningsliv och näringsliv kan under året söka medel i linje med 
att förstärka kommunens vision, Visionsmedel - vilka kommer att finansieras 
inom kommunens buffertmedel.

Kultur- och fritidsnämnden
Vid införandet av det nya föreningsstödsystemet kommer 0,1 mnkr tillskjutas 
med fokus på fortsatt goda villkor för föreningslivet.

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag med fritidscheck för barn och unga 
förlängs, med hänvisning till Covid-19 och kvarstår även 2021 med 0,25 
mnkr.

Familjenämnden
Familjenämndens ram ökas med 3,1 mnkr. Varav 1,1 mnkr till förskola, 1,1 
mnkr till grundskola och 0,9 mnkr till OB förskola, dessa ökningar läggs till 
som ramförstärkningar. OB förskolan permanentas.
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Familjenämnden ges i uppdrag att genom Nyföretagarcentrum höja 
medvetenheten hos eleverna i åk 7-9 kring egenföretagande, 0,05 mnkr.

Familjenämnden ges i uppdrag att utreda ett införande av takbegränsning i 
timmar per individ för SFI och att tillse att arbetslinjen med arbetsformerna 
mellan IFO och AME utvärderas och till TB1 återkommer med förslag på 
möjlig förändring, med positiv målsättning att fler snabbare ska ut i egen 
försörjning och/eller utbildning.

Uppdraget att starta upp Familjecentral i enlighet med avsiktsförklaring 
kvarstår. Finansiering sociala investeringsfonden.

Vård och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att inom ramen för 
äldreomsorgslyftet under 2021 med 5,4 mnkr, arbeta med SFI för vårdyrken, 
undersköterskeutbildningar för de anställda inom området som inte har en 
sådan, samt stöd till arbetet heltid som norm.

Vård och omsorgsnämnden ges ramförstärkning med 6,5 mnkr och uppdrag 
att arbeta med äldreomsorgssatsning främst med inriktning på 
specialistutbildningar och fortbildning inom tex geriatrik, äldrepedagogik, 
demens, hälso- och sjukvård både för undersköterskor och legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal. Digitalisering med inriktning på såväl särskilda 
boenden som ordinärt boende och utveckling av digitala testmiljöer och 
införande av wifi på alla särskilda boenden. 

Uppdragen till vård och omsorgsnämnden avseende verkställande av 
måltidsvän samt unga i omsorgen kvarstår och finns med som 
ramförstärkning med 0,3 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens försköningsprogram för kommunens mindre 
tätorter finns med som ramförstärkning med 0,25 mnkr.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 142/2020, handlingsid: Ks 2020.3174.
Mål och Budget 2021 med plan 2022-2023 för Tomelilla kommun, 
handlingsid: Ks 2020.3054.
Alliansens förord budget 2021, handlingsid: Ks 2020.3055.
Barnkonsekvens budget Allians 2021, handlingsid: Ks 2020.3427.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiets budgetförslag 2021 - En starkare 
välfärd, handlingsid: Ks 2020.3400.
Sverigedemokraternas budgetförslag 2021, handlingsid: Ks 2020.3420.
Sverigedemokraternas budgetförslag 2021 - Riktade uppdrag, handlingsid: Ks 
2020.3421.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 142/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2021 med plan för 2022-2023, 
handlingsid: Ks.2020.3054.

Kommunfullmäktige beslutar att de finansiella målen i detta dokument 
tillsammans med att 2/3 delar av nämndernas och styrelsens mål är helt eller 
delvis uppfyllda utgör god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2021-
2023 i enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts- och investeringsbudget för 2021 
i enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 320 mnkr för 2021. 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Österlenhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
400 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader och att såsom för egen 
skuld ingå borgen för Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till 
ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas 
individuellt och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 
med kommunal borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %. 

Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till 
resultatutjämningsreserven ska göras i budget 2021.
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Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp 
till 30 mnkr för omsättningstillgångar.

Särskilda uppdrag och förtydliganden budget 2021
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ges förvaltningsövergripande i uppdrag att implementera 
trygghets- och försköningsinsatser med fokus på Tomelilla tätort 0,8 mnkr, 
uppdraget rapporteras TB2 till kommunstyrelsen.

Stödet till Ungdomsrådet hanteras inom förvaltningen och finns med som 
ramförstärkning med 0,2 mnkr. 

Invånare, föreningsliv och näringsliv kan under året söka medel i linje med 
att förstärka kommunens vision, Visionsmedel - vilka kommer att finansieras 
inom kommunens buffertmedel.

Kultur- och fritidsnämnden
Vid införandet av det nya föreningsstödsystemet kommer 0,1 mnkr tillskjutas 
med fokus på fortsatt goda villkor för föreningslivet.

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag med fritidscheck för barn och unga 
förlängs, med hänvisning till Covid-19 och kvarstår även 2021 med 0,25 
mnkr.

Familjenämnden
Familjenämndens ram ökas med 3,1 mnkr. Varav 1,1 mnkr till förskola, 1,1 
mnkr till grundskola och 0,9 mnkr till OB förskola, dessa ökningar läggs till 
som ramförstärkningar. OB förskolan permanentas.’

Familjenämnden ges i uppdrag att genom Nyföretagarcentrum höja 
medvetenheten hos eleverna i åk 7-9 kring egenföretagande, 0,05 mnkr.

Familjenämnden ges i uppdrag att utreda ett införande av takbegränsning i 
timmar per individ för SFI och att tillse att arbetslinjen med arbetsformerna 
mellan IFO och AME utvärderas och till TB1 återkommer med förslag på 
möjlig förändring, med positiv målsättning att fler snabbare ska ut i egen 
försörjning och/eller utbildning.

Uppdraget att starta upp Familjecentral i enlighet med avsiktsförklaring 
kvarstår. Finansiering sociala investeringsfonden.
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Vård och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att inom ramen för 
äldreomsorgslyftet under 2021 med 5,4 mnkr, arbeta med SFI för vårdyrken, 
undersköterskeutbildningar för de anställda inom området som inte har en 
sådan, samt stöd till arbetet heltid som norm.

Vård och omsorgsnämnden ges ramförstärkning med 6,5 mnkr och uppdrag 
att arbeta med äldreomsorgssatsning främst med inriktning på 
specialistutbildningar och fortbildning inom tex geriatrik, äldrepedagogik, 
demens, hälso- och sjukvård både för undersköterskor och legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal. Digitalisering med inriktning på såväl särskilda 
boenden som ordinärt boende och utveckling av digitala testmiljöer och 
införande av wifi på alla särskilda boenden. 

Uppdragen till vård och omsorgsnämnden avseende verkställande av 
måltidsvän samt unga i omsorgen kvarstår och finns med som 
ramförstärkning med 0,3 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens försköningsprogram för kommunens mindre 
tätorter finns med som ramförstärkning med 0,25 mnkr.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M), Bo Herou (KD), Leif Sandberg (C), Sander 
Dijkstra (M), Magnus Nilsson (C) och Carina Persson (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

Sara Anheden (S), Mona Nihlén (V), Anders Throbäck (S), Tina Bergström-
Darrell (S) och Ida Bornlykke (S) yrkar bifall till Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiets budgetförslag, handlingsid: Ks 2020.3400, samt till 
beslutsförslag 2, 5, 6, 7, 8 och 9 i kommunstyrelsens förslag gällande god 
ekonomisk hushållning, låneram, borgen, borgensavgifter, 
resultatutjämningsreserv och omsättningstillgångar, samt tilläggsyrkandet att 
familjenämnden ska få i uppdrag att utreda framtida behov av barnomsorg 
med fokus på barngruppernas storlek, personalbehov och lokaler.

Per Gustafsson (SD), Thony Blomgren (SD) och Peo Örnsved (SD) yrkar 
bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag, handlingsid: Ks 2020.3420, 
med ändringen att förbehållsbeloppet ska höjas till 500 kr och 
kommunstyrelsens budget för oförutsett minskar med 1,3 mnkr, samt till 
Sverigedemokraternas förslag på riktade uppdrag, handlingsid: Ks 2020.3421.
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Mikael Holmberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
ändringen att familjenämndens tredje särskilda uppdrag ändras från 
”Familjenämnden ges i uppdrag att utreda ett införande av takbegränsning i 
timmar per individ för SFI och att tillse att arbetslinjen med arbetsformerna 
mellan IFO och AME utvärderas och till TB1 återkommer med förslag på 
möjlig förändring, med positiv målsättning att fler snabbare ska ut i egen 
försörjning och/eller utbildning” till ”Familjenämnden ges i uppdrag att 
utreda vad som kan vara lämpliga ytterligare stödåtgärder för individer som 
inte har den förväntade utvecklingen i SFI och att tillse att arbetslinjen med 
arbetsformerna mellan IFO och AME utvärderas och till TB1 återkommer 
med förslag på möjlig förändring, med positiv målsättning att fler snabbare 
ska ut i egen försörjning och/eller utbildning.”

Christer Yrjas (C) och Sara Anheden (S) yrkar bifall till Mikael Holmbergs 
ändringsyrkande gällande familjenämndens tredje särskilda uppdrag.

Per Gustafsson (SD) yrkar avslag på Mikael Holmbergs ändringsyrkande 
gällande familjenämndens tredje särskildas uppdrag.

Beslutsgång 1 - budget
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag gällande mål och budget 
2021 med plan för 2022-2023: Kommunstyrelsens förslag, Sara Anheden 
med fleras förslag samt Per Gustafsson med fleras förslag. 

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs och ett motförslag till huvudförslaget ska tas fram. 

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller  
Sara Anheden med fleras förslag som motförslag i huvudvoteringen. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för Sara Anheden med fleras förslag.
Nej-röst för Per Gustafsson med fleras förslag.
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Omröstning
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster, samt 12 ledamöter som avstår från att 
rösta, beslutar kommunfullmäktige att Sara Anheden med fleras förslag ska 
vara motförslag i huvudomröstningen.

Ja-röster: Sara Anheden (S), Ida Bornlykke (S), Tina Bergström Darrell (S), 
Anders Throbäck (S), Peter Boström (S), Anne-Maj Råberg (S) och Mona 
Nihlén (V).

Nej-röster: Per Gustafsson (SD), Peo Örnsved (SD), Anders Rosengren 
(SD), Kent Olofsson (SD), Thony Blomgren (SD) och Jonas Olsson (SD).

Avstår: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Leif Sandberg (C), 
Magnus Nilsson (C), Christer Yrjas (C), Anette Thoresson (C), Carina 
Persson (L), Bo Herou (KD) och Mikael Holmberg (MP).

Beslutsgång 2 – budget (forts)
Följande beslutsgång fastställs i huvudvoteringen:

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Sara Anheden med fleras förslag.

Omröstning
Med 12 ja-röster mot 7 nej-röster, samt 6 ledamöter som avstår från att 
rösta, beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Leif Sandberg (C), 
Magnus Nilsson (C), Christer Yrjas (C), Anette Thoresson (C), Carina 
Persson (L), Bo Herou (KD) och Mikael Holmberg (MP).

Nej-röster: Sara Anheden (S), Ida Bornlykke (S), Tina Bergström Darrell 
(S), Anders Throbäck (S), Peter Boström (S), Anne-Maj Råberg (S) och 
Mona Nihlén (V).

Avstår: Per Gustafsson (SD), Peo Örnsved (SD), Anders Rosengren (SD), 
Kent Olofsson (SD), Thony Blomgren (SD) och Jonas Olsson (SD).
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Beslutsgång 3 – Familjenämndens tredje särskilda uppdrag
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Mikael Holmberg med fleras förslag.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för Mikael Holmberg med fleras förslag.
Nej-röst för Per Gustafsson förslag.

Omröstning
Med 19 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
Mikael Holmberg med fleras förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Leif Sandberg (C), 
Magnus Nilsson (C), Christer Yrjas (C), Anette Thoresson (C), Carina 
Persson (L), Bo Herou (KD), Sara Anheden (S), Ida Bornlykke (S), Tina 
Bergström Darrell (S), Anders Throbäck (S), Peter Boström (S), Anne-Maj 
Råberg (S), Mona Nihlén (V) och Mikael Holmberg (MP).

Nej-röster: Per Gustafsson (SD), Peo Örnsved (SD), Anders Rosengren 
(SD), Kent Olofsson (SD), Thony Blomgren (SD) och Jonas Olsson (SD).

Beslutsgång 4 – SD1: Hemspråksundervisning och SFI
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafsson med fleras yrkande.

Beslutsgång 5 – SD2: Skriva och läsa
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafsson med fleras yrkande.

Beslutsgång 6 – SD3: Migrationskostnader
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafsson med fleras yrkande.

Beslutsgång 7 – SD4: Tiggeri
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafsson med fleras yrkande.
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Beslutsgång 8 – SD5: § 3-område
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafsson med fleras yrkande.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för avslag på Per Gustafsson med fleras förslag.
Nej-röst för bifall till Per Gustafsson med fleras förslag.

Omröstning
Med 19 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå Per 
Gustafsson med fleras förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Leif Sandberg (C), 
Magnus Nilsson (C), Christer Yrjas (C), Anette Thoresson (C), Carina 
Persson (L), Bo Herou (KD), Sara Anheden (S), Ida Bornlykke (S), Tina 
Bergström Darrell (S), Anders Throbäck (S), Peter Boström (S), Anne-Maj 
Råberg (S), Mona Nihlén (V) och Mikael Holmberg (MP).

Nej-röster: Per Gustafsson (SD), Peo Örnsved (SD), Anders Rosengren 
(SD), Kent Olofsson (SD), Thony Blomgren (SD) och Jonas Olsson (SD).

Beslutsgång 9 – SD6: Skadestånd
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafsson med fleras yrkande.

Beslutsgång 10 – S+V: Barnomsorg
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Sara 
Anheden med fleras yrkande.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för avslag på Sara Anheden med fleras förslag.
Nej-röst för bifall till Sara Anheden med fleras förslag.
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Omröstning
Med 18 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå 
Sara Anheden med fleras förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Leif Sandberg (C), 
Magnus Nilsson (C), Christer Yrjas (C), Anette Thoresson (C), Carina 
Persson (L), Bo Herou (KD), Mikael Holmberg (MP), Per Gustafsson 
(SD), Peo Örnsved (SD), Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), 
Thony Blomgren (SD) och Jonas Olsson (SD).

Nej-röster: Sara Anheden (S), Ida Bornlykke (S), Tina Bergström Darrell 
(S), Anders Throbäck (S), Peter Boström (S), Anne-Maj Råberg (S) och 
Mona Nihlén (V).
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Familjenämnden
Vård och omsorgsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Överförmyndarnämnden
Revisorerna
Valnämnden
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Socialchef Camilla Andersson
Skolchef Johan Holmqvist
Vd Österlenhem AB och TIAB Pia Brink
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Kf § 139 Dnr KS 2020/74

Avgifter och taxor 2021

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta avgifter och taxor 2021 i enlighet med 
bifogat förslag, handlingsid: Ks 2020.2824.

Kommunfullmäktige beslutar att plan- och bygglovstaxan ska vara 
oförändrad i enlighet med förslaget, handlingsid: Ks 2020.2824, men att 
moms ska läggas på i enlighet med Skatteverkets direktiv.

Ärendebeskrivning
Berörda nämnder har tagit fram förslag på avgifter och taxor för sin 
verksamhet för år 2021. 

Byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde den 7 oktober 2020, Bn § 
103/2020, beslutat att föreslå kommunfullmäktige att plan- och 
bygglovstaxan ska vara oförändrad i enlighet med förslaget, men att moms 
ska läggas på i enlighet med Skatteverkets direktiv.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta avgifter och taxor 2021 i enlighet med 
bifogat förslag, handlingsid: Ks 2020.2824.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 140/2020, handlingsid: Ks 2020.3172.
Avgifter och taxor 2021, handlingsid: Ks 2020.2824.
Byggnadsnämnden § 103/2020, handlingsid: Ks 2020.3414.

Tidigare behandling
Kultur- och fritidsnämnden § 19/2020:
Kultur och Fritidsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige följande 
avseende Taxor och avgifter för år 2021.
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Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget om att räkna upp taxor och 
avgifter med konsumentprisindex (KPI) med oktober som basmånad för 
angivna taxor enligt handlingsid: Kfn 2020.198 samt att övriga taxor enligt 
samma handlingsid ska vara oförändrade

Samhällsbyggnadsnämnden § 23/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige anta förslagna taxor 
och avgifter för samhällsbyggnadsnämnden 2021 med avslag för införande av 
simskoleavgift avseende kommunens friluftsbad.

Vård och omsorgsnämnden § 56/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att 
uppräkning sker enligt maxtaxa beslutad av riksdagen, uppräkning enligt 
index samt uppräkning med 2,5 procent av måltidskostnader på särskilt 
boende och middagsabonnemang ordinärt boende för respektive avgift och 
taxa i bilagda dokument ”Avgifter och taxor 2021” med handlingsid: Von 
2020.543.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 203/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta avgifter och taxor 2021 i enlighet med 
bifogat förslag, handlingsid: Ks 2020.2824.

Kommunstyrelsen § 140/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta avgifter och taxor 2021 i enlighet med 
bifogat förslag, handlingsid: Ks 2020.2824.

Byggnadsnämnden § 103/2020:
Byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att plan- och 
bygglovstaxan ska vara oförändrad men att moms ska läggas på i enlighet 
med Skatteverkets direktiv.

Förslag till beslut under sammanträdet
Anette Thoresson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg i 
enlighet med byggnadsnämndens förslag. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

§ 139 forts.

Beslutsgång
Efter ställd proposition beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Anette 
Thoressons förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Byggnadsnämnden
Vård och omsorgsnämnden
Familjenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kanslichef Johan Linander
Kommunikationschef Katrin Högborn
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
VA-chef Anders Ledskog
Plan- och bygglovschef Ingrid Järnefelt
Socialchef Camilla Andersson
Skolchef Johan Holmqvist
Kultur- och fritidschef Ros-Marie Stjernfeldt
KFS/Mary Nilsson
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

Kf § 144 Dnr KS 2018/286

Avsägelse från Håkan Jönsson (C) som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Håkan Jönsson (C) från uppdraget 
som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar utse Tobias Högborg (C) till ny ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden istället för Håkan Jönsson (C).

Ärendebeskrivning
Håkan Jönsson (C) har den 2 oktober 2020 inkommit med avsägelse som 
ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
  
Beslutsunderlag
Avsägelse från Håkan Jönsson (C) som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden, handlingsid: Ks 2020.2937.
_________

Beslutet skickas till:
Håkan Jönsson (C)
Tobias Högborg (C)
Samhällsbyggnadsnämnden
Löneenheten Ystad
Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand
Netpublicator/Olof Hammar
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Sammanställning avgifter och taxor - Tomelilla kommun 2021
När inget annat anges sker uppräkning enligt KPI (1980=100) med oktoberindex 2019 som utgångspunkt. Uppräkning för 
2021 fastställs utifrån KPI oktober 2020 vilket redovisas i december 2020.
 
Övergripande

Tillkommer
Förminskning eller förstoring plus 25 procent.
Kulört 80 gr postpapper/blad 0,30 Uppräknas enl KPI
Kartongpapper/blad 0,30 Uppräknas enl KPI
Häftning med klammer per ex 0,15 Uppräknas enl KPI
Stämpling och 
vidimering/kopia

1,00 Uppräknas enl KPI

Portokostnad

Kopierings- och portotaxa 2020 2021
Kopiering  (inklusive moms) Kronor Kronor

Enkelsidig kopiering
A5/kopia 1,70 Uppräknas enl KPI 
A4/kopia 1,70 Uppräknas enl KPI
A3/kopia 1,80 Uppräknas enl KPI
A2/kopia 50 Uppräknas enl KPI
A1/kopia 62,50 Uppräknas enl KPI
A0/kopia 75 Uppräknas enl KPI
Dubbelsidig kopiering
A3/kopia 2,75 Uppräknas enl KPI
A4/kopia 2,60 Uppräknas enl KPI
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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.
Avgiften fastställs utifrån kommunens portokostnader för det begärda utskicket.

128



Kommunledningskontoret

Samhällsbyggnad

Upplåtelse av mark på offentlig plats 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)

9 kr/m2 per 
påbörjad vecka

450 kr Uppräknas enl KPI

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

8 kr/m2 per 
påbörjad vecka

450 kr Uppräknas enl KPI

A2 Annat
* – Cirkus

Brandvakt vid cirkusföreställning

Självkostnad för 
städning och 
förbrukningsavgifter

Räddningstjänstens 
prislista

Oförändrad
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2020 2021
* – Reklamanordning (affischer, tavlor, skyltmonter etc.) 450 kr per ansökan Uppräknas enl KPI
* – Av kommunen, handels- eller köpmannaföreningar 

anordnade tillfälliga arrangemang av näringslivskaraktär, 
t ex långlördag, näringslivsdagarna m fl.

Ingen avgift Oförändrad

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. 
Minsta avgift 450 kr

Uppräknas enl KPI

C Ideellt och politiskt syfte
* – Försäljning för skolresor, luciafirande, julmarknad, 

teatermobilen, valmöten mm.
Ingen avgift Oförändrad

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.
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D Speciella avgifter

D 1 Trafikregleringar med åtföljande skyltning
* Vid kommersiellt och övrigt syfte

– Utförs arbetet utan undantag av samhällsbyggnad (gata-park)
Självkostnadspris Oförändrad

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)

Självkostnadspris

Ingen avgift

Oförändrad

Oförändrad
D 2 Avstängning av gata
(tillåtes endast undantagsvis)

– Vid kommersiellt och övrigt syfte 300 kr per påbörjad vecka Uppräknas enl KPI
– Vid särskilda ideella och kommersiella arrangemang Ingen avgift Oförändrad

Debiteringsprinciper
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.

Samhällsbyggnadsnämnden har möjlighet att justera ner avgifter enligt denna taxa när särskilda skäl föreligger.
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Nyckelskåp                                        2020 2021
A Depositionsavgifter (momsbefriat) för 

nyckeln är
500 kr Oförändrad

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

75 kr/tillfälle Uppräknas enl KPI

2. för gatukök och uteservering (d.v.s. 
tider utöver torghandelstid)

300 kr/månad Uppräknas enl KPI

B

3. för arrangörer av tillställningar med 
särskilt tillstånd att använda torget

225 kr/tillfälle Uppräknas enl 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 
(momsbefriat)
Gäller för gamla bostadsområden 
samt strötomter för småhus

2020 2021

Småhus (1) Hustyp Grundavgift 
(+ index 1,13)

Per m2 tomtyta
(+ index 1,13)

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

Per m2 tomtyta 
(+ index, KPI okt 
2020, fastställs dec 
2020)

Tomelilla och Brösarps 
tätort

Gr 1

Gr 2

Andel i mark-
samfällighet

200 000 kr
(226 000 kr)
  90 000 kr
(102 000 kr)

+ 70 kr
(79 kr)
+ 50 kr
(57 kr)
+ 50 kr
(57 kr)

200 000 kr
(232 306 kr)

90 000 kr

+110 kr
(81 kr)

+ 50 kr

+ 50 kr
Övriga orter Gr 1

Gr 2

Andel i mark-
samfällighet

75 000 kr
(85 000 kr)
65 000 kr
(73 000 kr)

+ 50 kr
(57 kr)
+ 50 kr
(57 kr)
+ 50 kr 
(57 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 + indexuppräkning 1,13 Per m2 + indexuppräkning
Tomelilla tätort Andel i 

marksamfällighet
Grundpris 400 000 kr (452 000 kr) samt
100 kr/m2/tomtyta (113 kr)

Grundpris 400 000 kr (454 327 kr) samt
100 kr/m2/tomtyta (114 kr)

Industrimark 75 kr/m2/tomtyta 75 kr/m2/tomtyta
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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 utgångsmånad, under 2020 är index 1,13. Index för 2021 fastställs utifrån KPI 
oktober 2020 vilket fastställs i december 2020.)

Felparkeringsavgift 2020 2021
Parkeringsförseelse
Stoppförbud enligt lokala trafikföreskrifter 600 kr Uppräknas enl KPI 
Handikapplats 1 000 kr Uppräknas enl KPI 
Busshållplats/kollektivkörfält 600 kr Uppräknas enl KPI 
Vägkorsning 600 kr Uppräknas enl KPI 
Övergångsställe 600 kr Uppräknas enl KPI 
Mot färdriktning 600 kr Uppräknas enl KPI 
Gång-/cykelbana 600 kr Uppräknas enl KPI 
P-förbud enligt lokala trafikföreskrifter 300 kr Uppräknas enl KPI 
Stått för länge 300 kr Uppräknas enl KPI 
Stopp- och P-förbud i terräng 300 kr Uppräknas enl KPI 
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Plan- och 
bygglovstaxa

2020 2021

Bygglov mm Sveriges kommuner och landstings (SKL) plan- och bygglovstaxa 2011
Justeringsfaktor N = 0,8

Taxan omfattar inte SKL:s lydelse om avgifter enligt lagen om 
brandfarliga och explosiva varor.

SKL Tabell 8, 10 stycket ersätts med lydelsen: Planavgift tas inte ut för 
tillbyggnad som understiger 20 % av huvudbyggnadens bruttoarea.

Tabell 8 planfaktorer (PF) ändras till: 
PF

Nybyggnad
PF

Tillbyggnad
PF

Ändring
Områdesbestämmelser 25 15 15
Detaljplan inklusive 
program

50 25 25

Fastighetsrättsliga 
åtgärder i detaljplan

30 20

Tabell med Planavgift för enbostadshus tas bort.

Tillägg tabell 14 Övriga åtgärder: ”Där prövning av bygglov för 
solcellspaneler och solfångare på en- och tvåbostadshus erfordras ska 
taxan för handläggning av ärendet vara 0 (noll) kronor.”

Oförändrad

Timavgift kart- och 
mätverksamhet

800 kr 900 kr
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Vård och omsorg

Avgifter för hemtjänst och/eller 
hemsjukvård

2020 2021

Hemtjänstavgiften beräknas enligt maxtaxan och kan bli som lägst 0 kr och som högst 2 125 kr/mån (2020) beroende på 
inkomst och boendekostnad. Maxtaxan bestäms av riksdagen. De avgifter som räknas in i maxtaxan är: Hemtjänst, 
hemsjukvård, ledsagning, hemkörning av mat samt trygghetslarm. Minimibelopp (förbehållsbelopp) är ett schablonbelopp 
som bestäms av Socialstyrelsen. För 2020 är beloppet 5 339 kr för ensamstående och 4 512 kr vardera för sammanboende.
Nivå Schablontid Avgift (max)
0 Mindre än en timme 380 kr Beräknas enl maxtaxan
1 1-3 timmar/månad 680 kr Beräknas enl maxtaxan
2 4-9 timmar/månad 1 381 kr Beräknas enl maxtaxan
3 10 timmar eller mer 2 125 kr Beräknas enl maxtaxan

Övriga avgifter                                                                          2020                                            2021
Trygghetslarm 300 kr/månad Uppräknas enl KPI 
Samtalsavgifter trygghetslarm (ingår inte i maxtaxan) 50 kr/månad Uppräknas enl KPI 
Installationsavgift trygghetslarm (ingår inte i maxtaxan) 300 kr Uppräknas enl KPI 
Telefonservice (ingår i hemtjänst) 100 kr/månad Uppräknas enl KPI 
Avlösarservice/ledsagarservice * 25 kr/timme Uppräknas enl KPI 
Avlastning/korttidsboende 160 kr/dygn Uppräknas enl KPI 
Dagverksamhet Nybogatan 40 kr/dag Uppräknas enl KPI 
Tillfällig hemsjukvård 370 kr Uppräknas enl KPI 
Hyra av hjälpmedel 80 kr/mån Uppräknas enl KPI.
Hämtning av hjälpmedel (ingår inte i maxtaxan) 400 kr Uppräknas enl KPI
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*Om du har hemtjänst så är avlösarservice/ledsagarservice upp till 16 respektive 12 timmar gratis.

Måltidskostnader särskilt boende (ingår inte i maxtaxan)  2020                                           2021
Middag inklusive efterrätt 70 kr/portion 72 kr/portion
Frukost eller kvällsmat 34 kr/portion 35 kr/portion
Eftermiddagskaffe 17 kr 17 kr
Måltidsabonnemang 3 564 kr/månad 3 653 kr/månad

Middagsabonnemang ordinärt boende                             2020                                               2021
Helt middagsabonnemang 2 450 kr/månad. I 

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

2 500 kr/månad. I 
abonnemanget ingår en 
måltid per dag inklusive 
leverans till hemmet samtliga 
dagar under månaden.

Halvt middagsabonnemang 1 225 kr/månad. I 
abonnemanget ingår en måltid 
per dag inklusive leverans till 
hemmet i 15 dagar.

1 250 kr/månad. I 
abonnemanget ingår en 
måltid per dag inklusive 
leverans till hemmet i 15 
dagar.

Barn och utbildning
   
Maxtaxa förskola och fritidshem 2020 2021
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Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den högsta 
inkomsten kommunen kan få ersättning för är 49 280 kr per månad.
Förskola/pedagogisk omsorg Avgiftstak Dock högst
Barn 1 3 % 1 478 kr
Barn 2 2 % 986 kr
Barn 3 1 % 493 kr

Justeras i enlighet med 
Skolverkets anvisningar

Fritidshem/pedagogisk omsorg Avgiftstak Dock högst
Barn 1 2 % 986 kr
Barn 2 1 % 493 kr
Barn 3 1 % 493 kr

Justeras i enlighet med 
Skolverkets anvisningar

 
Förlorat busskort 2020 2021
Förlorat busskort för gymnasieelever 100 kr
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Kultur och fritid

Simhallen 2020 2021
Entréavgift
Barn/ungdom 4-18 år 45 kr Uppräknas enl KPI
Vuxen från 19 år 65 kr Uppräknas enl KPI
Pensionärer 45 kr Uppräknas enl KPI
Familj (2 vuxna + 2 barn) 170 kr Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 2 barn) 110 kr Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 3 barn) 140 kr Uppräknas enl KPI
Årsavgift 
Barn/ungdom 4-18 år 1 100 kr Uppräknas enl KPI
Vuxen från 19 år 1 600 kr Uppräknas enl KPI
Pensionärer 1 100 kr Uppräknas enl KPI
Familj (2 vuxna + 2 barn) 4 100 kr Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 2 barn) 2 600 kr Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 3 barn) 3 200 kr Uppräknas enl KPI
Terminskort, vår eller höst
Barn/ungdom 4-18 år 650 kr Uppräknas enl KPI
Vuxen från 19 år 950 kr Uppräknas enl KPI
Pensionärer 650 kr Uppräknas enl KPI
Familj (2 vuxna + 2 barn) 2 450 kr Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 2 barn) 1 550 kr Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 3 barn) 2 000 kr Uppräknas enl KPI

Klippkort 12 ggr (betala för 10 ggr)                   2020                                      2021
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Barn/ungdom 4-18 år 450 kr Uppräknas enl KPI
Vuxen från 19 år 650 kr Uppräknas enl KPI
Pensionärer 450 kr Uppräknas enl KPI
Familj (2 vuxna + 2 barn) 1 650 kr Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 2 barn) 1 050 kr Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 3 barn) 1 350 kr Uppräknas enl KPI

Simskola badet 2020 2021
Babysim 1 000 kr Uppräknas enl KPI 
Minisim 1 000 kr Uppräknas enl KPI 
Simskola olika grupper 700 kr Uppräknas enl KPI 
Vattengympa pensionärer 500 kr Uppräknas enl KPI 
Badkalas/barnkalas 105 kr/person Uppräknas enl KPI 
Solrum
Solrum (45 min.) 50 kr Uppräknas enl KPI 
Solrum 12 kort 500 kr Uppräknas enl KPI 
Uthyrning
Stora bassängen/timme för boende i 
kommunen

2 100 kr Hyr ej ut

Stora bassängen/timme för övriga 2 600 kr Hyr ej ut
Kombibassäng/timme för boende i 
kommunen

1 100 kr Hyr ej ut

Kombibassäng/timme för övriga 1 600 kr Hyr ej ut
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Träningshyra/timme bidragsberättigad 
föreningsverksamhet som är registrerad i 
Tomelilla kommuns föreningsregister

45 kr Uppräknas enl KPI

Föreningsaktivitet med avgift Träningshyra samt 20 % 
av avgiften

Uppräknas enl KPI

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

Friluftsbaden 2020 2021
Biljettpriser:
Dagbiljett
Vuxna 35 kr Uppräknas enl KPI 
Ungdom 6-16 år 25 kr Uppräknas enl KPI 
Barn under 6 år 5 kr Uppräknas enl KPI 
Säsongskort
Vuxna 350 kr Uppräknas enl KPI 
Ungdom 6-16 år 250 kr Uppräknas enl KPI 
Barn under 6 år 60 kr Uppräknas enl KPI 
Medföljare (gäller med barn upp till 10 år för 
icke badande)

120 kr Uppräknas enl KPI 

Simskola (4 veckor, sommar) 500 kr Uppräknas enl KPI
Medföljareavgift
Simskola 0 kr Uppräknas enl KPI 

141



Kommunledningskontoret

Övrig tid (gäller med barn upp till 10 år för 
icke badande)

12 kr Uppräknas enl KPI 

Simskolan är avgiftsfri för barn 5-8 år förutsatt att någon av föräldrarna är skriven i Tomelilla kommun och att barnets 
deltagande motsvarar minst 70 % av undervisningstillfällena (de föreningar som bedriver sommarsimskola kompenseras med 
ordinarie simskoleavgift).

Sporthallarna, gymnastiksalarna och fritidslokaler 
Enskilda personer och föreningar inom kommunen

2020 2021

Stora hallen med omklädningsrum/timme 130 kr Uppräknas enl KPI 
Hela läktaren/timme, 20 % av entréavgifterna dock minst 135 kr Uppräknas enl KPI 
Halva läktaren/timme, 20 % av entréavgifterna dock minst 105 kr Uppräknas enl KPI 
Gymnastiksalar/timme 100 kr Uppräknas enl KPI 
Matsalen/timme 100 kr Uppräknas enl KPI 
Träningshyra/timme, stor hall, bidragsberättigad 
föreningsverksamhet

45 kr Uppräknas enl KPI 

Träningshyra/timme, gymnastiksal, bidragsberättigad 
föreningsverksamhet

25-30 kr Uppräknas enl KPI 

Uthyrning till utomstående
Stora hallen med omklädningsrum/timme 500 kr Uppräknas enl KPI 
Läktaren 20 % av entréavgifterna, dock minst/timme 200 kr Uppräknas enl 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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Bibliotekstaxor 2020 2021
Om lånen inte lämnas tillbaka skickas en räkning. Om den sammanlagda avgiften uppgår till mer än 100 kronor spärras 
låntagaren från att låna tills skulden är betald.
Förseningsavgifter (Inga avgifter för barnböcker. Barn under 18 år undantas från förseningsavgifter.)
Media/vuxenböcker, tidskrifter, CD, etc. 2 kr/dag eller anskaffningsvärde Oförändrad
Maximal förseningsavgift 300 kr/återlämningstillfälle Oförändrad
Film 5 kr/dag Oförändrad
Fjärrlån 10 kr/media/dag Oförändrad 
Ersättning för förkomna/förstörda medier
Böcker vuxen 225 kr eller anskaffningsvärde Oförändrad
Böcker barn 150 kr eller anskaffningsvärde Oförändrad
Tidskrift 50 kr Oförändrad
CD-skiva Anskaffningsvärde Oförändrad
Texthäfte till CD 50 kr Oförändrad
Ljud- eller talbok vuxen 225 kr eller anskaffningsvärde Oförändrad
Ljud- eller talbok barn 150 kr eller anskaffningsvärde Oförändrad
DVD Vuxen/barn 550 kr Oförändrad
Språkkurser Anskaffningsvärde Oförändrad
Energimätare 600 kr Oförändrad
Övriga avgifter
Reservationer 0 kr Oförändrad
Reservationer för fjärrlån 10 kr/media Oförändrad
Ersättningar till andra bibliotek i samband 
med fjärrlån

Faktisk kostnad Oförändrad

Ersättningskort 0 kr Oförändrad
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Kopiering/utskrift på bibliotek A3 s/v 6 kr/kopia Oförändrad
Kopiering/utskrift på bibliotek A4 s/v 3 kr/kopia Oförändrad

Kulturskoletaxor 2020 2021
Syskonrabatt: 50 % på grundavgiften. 
Reducerad avgift vid mer än en aktivitet: 50 % på grundavgiften.
Grundavgift per ämne 275 kr Uppräknas enl KPI 
Instrumenthyra 325 kr Uppräknas enl KPI 

Taxor för konsthallen 2020 2021
Pedagogisk verksamhet
Öppna visningar, visningar för barn och 
vuxna samt workshop är kostnadsfri

Kostnadsfritt Oförändrad

Andra kommuner och externa aktörer
Öppna visningar 0 kr Oförändrad
Visningar vuxna 800 kr Uppräknas enl KPI 
Visningar barn/unga t.o.m. 18 år 400 kr Uppräknas enl KPI 
Workshop 300 kr Uppräknas enl KPI 
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Kulturtaxor
(Kulturhuset tar ut kostnader för externa 
aktörer som lånar lokalerna på kvällstid).

2020 2021

Hyreskostnad
Föreningar som är registrerade i 
Tomelilla kommuns föreningsregister

Ingen kostnad vid lån av lokalerna på 
kvällstid. Vid behov utgår 
vaktmästarkostnader på 300 kr/timme.

Uppräknas enl KPI.

Övriga intressenter Hyreskostnaden 550 kr/tillfälle + 50 
kr/timme + ev. vaktmästarkostnader på 
300 kr/timme.
Vaktmästarkostnad utgår då ommöblering 
eller annat iordningställande krävs för den 
inhyrda verksamheten.

Uppräknas enl KPI

Lotteritillståndsavgift 2020 2021
Lotteritillståndsavgift 
för kommunala lotterier

300 kr Oförändrad

Anm. Ideella och allmännyttiga föreningar kan efter ansökan få tillstånd att anordna lotterier inom Tomelilla kommun.

Torghandel och Tomelilla marknad 2020 2021
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Torghandel 0 kr Oförändrad
Sommarmarknad
Lösplats, per löpmeter (minst 3 m) 150 kr Uppräknas enl KPI 
Demonstrationsplats 800 kr Uppräknas enl KPI 
Elanslutning 100 kr Uppräknas enl KPI 
Tivoli (södra delen av Gustafs torg) 5 dagar Avtal via förhandling Oförändrad

Höstmarknad
Lösplats, per löpmeter (minst 3 m) 150 kr Uppräknas enl KPI 
Demonstrationsplats 800 kr Uppräknas enl KPI 
Elanslutning 100 kr Uppräknas enl KPI 
Tivoli (södra delen av Gustafs torg) 5 dagar Avtal via förhandling Oförändrad
*) Handlare med fast verksamhet inom verksamhetsområdet, för egen försäljning, direkt utanför affären, på egen begäran
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Mål och Budget 2021 med plan 2022-2023 för Tomelilla 
kommun

Sammanfattning

Mål och Budget 2021 med plan 2022-2023 för Tomelilla kommun, kommer att behandlas 
på kommunstyrelsen den 7 oktober och i kommunfullmäktige den 9 november 2020. 
Detta underlag är förvaltningens sammanställning och förslag till resultat, -drift-och 
balansbudget, investeringsplan samt förslag till mål för god ekonomisk hushållning. 
Budgeten innebär följande och föreslår kommunfullmäktige anta dessa beslut:

Fastställande av skattesats 2021. Kommunfullmäktige beslutar om skattesats för 2021 i 
separat beslut.
 Fastställande av finansiella och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 2021

o Kommunfullmäktige beslutar att anta angivna mål, både finansiella och 
verksamhetsmål, för god ekonomisk hushållning 2021 

 Fastställande av resultat-och balansbudget för 2021-2023
o Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2021-

2023 i enlighet med förslaget i detta dokument

 Fastställande av drifts-, exploaterings- och investeringsbudget för 2021
o Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts-, exploaterings- och 

investeringsbudget för 2021 i enlighet med förslaget i detta dokument

 Fastställande av låneram
o Kommunfullmäktige beslutar om en oförändrad låneram för 2021 på 320 

mnkr. 

 Fastställande av borgensramen och borgensavgiften för kommunala bolag
o Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Österlenhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 400 
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld 
ingå borgen för Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt 
värde om 30 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

o Kommunfullmäktige beslutar att för lån upptagna före 2013 med kommunal 
borgen behålla avgiften på 0,3 %. Nya lån behandlas individuellt och avgiften 
ska enligt gällande finansreglemente beslutas av kommunstyrelsen.

 Fastställande av eventuell reservering till resultatutjämningsreserven
o Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till 

resultatutjämningsreserven ska göras i budget 2021.
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Budgetprocessen 

Årets budgetprocess inleddes med en omvärldsdag i januari. Temat var hur Tomelilla 
kommun påverkas av trender i omvärlden. Deltog gjorde kommunstyrelsen, presidierna 
från fullmäktige, familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, byggnadsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, överförmyndarnämnden 
samt ledande tjänstepersoner. Olika omvärldstrender belystes och den ekonomiska 
utvecklingen för kommande planperiod redovisades. 
Under året har samråd med de kommunala bolagen och med förbunden hållits. Samrådet 
syftar till att få en redogörelse av föregående års bokslut och budgetförutsättningar för 
2021. Deltagande aktörer har varit kommunstyrelsens arbetsutskott, Österlenhem, TIAB, 
ÖKRAB, SÖRF, Miljöförbundet samt chefstjänstepersoner. 

Investeringsberedningen har sammanträtt tre gånger under året och vid det sista mötet 
har en slutlig prioritering av planerade investeringsobjekt gjorts. Beredningens underlag 
utgör en del av budgetförslaget.

Kommunstyrelsens beslutade i februari att skicka budgetremissen för åren 2021-2023 till 
nämnderna för att få en redovisning av de tre största och viktigaste utmaningarna som 
kommunen står inför inom respektive.

Inför sammanställning av det slutliga budgetförslaget har vissa förändringar gjorts i 
planeringsförutsättningarna främst beroende på förändringar i skatteprognos och 
statsbidragsberäkningar.

Nämnderna och kommunstyrelsen ska besluta om sina respektive internbudgetar samt 
verksamhetsplaner utifrån beslutade verksamhetsmål innan januari månads utgång. 
Återredovisning från nämnderna ska ske vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 
2021.

Planeringsförutsättningar
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om planeringsförutsättningar för budget 2021, 
Ks au §23. Enligt den ursprungliga tidplanen skulle kommunfullmäktige fastställa 
budgeten för planperioden i juni men på grund av de kraftigt förändrade förutsättningar 
som Corona-pandemin orsakade beslutades att göra avsteg från tidplanen. Nämnderna 
lämnade sina remissyttrande under första kvartalet 2020 och investeringsberedningen 
hade sitt första sammanträde i juni men därefter blev det ett uppehåll under sommaren. 
SKR:s prognos i april och den befarade trenden som lämnades i juni pekade på en mycket 
svagare skatteintäktsutveckling än vad det fanns ekonomisk beredskap för. Första 
tertialuppföljningen efter 30 april prognostiserades ett positivt balanskravsresultat men i 
jämförelse med budgeterade 16,6 mnkr var prognostiserat resultatet 6,1 mnkr, dvs 10,5 
mnkr lägre än budget. Augustiprognosen från SKR visade dock på en förbättrad 
utveckling av de generella statsbidragen samt att skatteavräkningarna inte var så negativa 
som tidigare hade prognostiserats.
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 enligt Ks au § 23
förutsättningar enligt detta 
förslag

Skattesats 20,61 kr 20,61 kr
Antal invånare 13 640st 13 640st
Resultatmål 2,0% 2,0%
Internränta 1,50% 1,50%
Pris- o lönekompensation 2,5% 2,5%
Reserv 8,0 mnkr 8,0 mnkr

En generell uppräkning av kostnaderna har gjorts motsvarande 2,5 %. En stor 
osäkerhetsfaktor är att många av de kommunala löneavtalen fortfarande inte har fastställts 
med anledning av att lönerörelsen pausade i mars/april 2020. Överläggningar ska tas upp 
igen under hösten.

Styr- och målmodell
Med styrmodell avses en struktur för att styra och utveckla en verksamhet. Syftet med 
styrmodellen är också att den politiska viljeinriktningen får genomslag i verksamheterna, 
så att visionen och verksamhetsmålen uppnås och att god ekonomisk hushållning säkras. 

Tomelilla kommuns nuvarande vision*

Tomelilla ska vara platsen för inspiration och utveckling.
Här bygger vi ett hållbart samhälle för kommande nya generationer

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

*En ny vision är under beredning för att fastställas av kommunfullmäktige 9 november 2020. 

Målmodell
Nuvarande målmodell beslutades under 2018 av kommunfullmäktige. Den innebär att 
kommunen ska arbeta med färre mål och ta sin utgångspunkt i områden där 
verksamheten behöver utvecklas och förbättras. Figuren nedan visar kommunfullmäktiges 
övergripande mål; tre målområden med vardera två mål. Varje målområde omfattar flera 
nämnders arbete Kommunstyrelsen och nämnderna tar beslut om mål utifrån respektive 
målområde. Kommunförvaltningen knyter därefter sina åtgärder och mätare till 
nämndmålen. I budgetförslaget till kommunfullmäktige finns nämndernas mål med som 
information. Mål för god ekonomisk hushållning enligt kommunlagen beslutas av 
kommunfullmäktige . 
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Kommunfullmäktiges övergripande mål

Befolkningsutveckling
Befolkningen den 29 september 2020 var preliminärt totalt 13 691 invånare vilket är 75 
personer fler än vid årets början. Ökningen har genererats av ett positivt flyttnetto på 82 
invånare. Födelsenettot hittills under året är negativt, minus 7 invånare.

Skatteprognosen för 2021-2023 bygger på 13 640 invånare för 2021 och kommande åren 
13 705 invånare 2021 och 13 770 invånare 2022. Detta är ett lägre antagande än SKR:s 
riksprognos. 

Skatteintäkter, utjämningar och generella statsbidrag
Den skatteintäkts- och statsbidragsprognos som budgeten grundas på utgår från SKRs 
cirkulär, 2020:32 med tillägg för de statsbidrag som höständringsbudgeten innebar.I 
utjämningar och generella statsbidrag ingår även fastighetsavgiften Intäkterna enligt 
tabellen nedan förutsätter att skattesatsen är oförändrad under planperioden och uppgår 
till 20,61 kr

150



5

RUR, resultatutjämningsreserv

Enligt kommunallagen får kommunen under vissa förutsättningar reservera en del av det 
ekonomiska resultatet i en resultatutjämningsreserv  (RUR). En resultatutjämningsreserv 
utgör en del av kommunens eget kapital. Reserven kan sedan disponeras för att täcka 
underskott under en lågkonjunktur. Syftet med reserven är således att utjämna normala 
svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större flexibilitet för 
verksamheterna.
Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga 
underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste 
tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas 
understiga det tioåriga genomsnittet. Enligt SKR:s senaste prognos skulle det vara möjligt 
åren 2021-2022 En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt 
balanskravsresultat
Kommunen kan redan i samband med budgetbeslutet planera för att göra en reservering 
till RUR alternativt ett nyttjade av redan avsatte medel. Slutligt beslut tas först i samband 
med behandlingen av årsredovisningen för 2021. Ingen reservering till eller nyttjande av 
RUR görs i budget 2021 enligt detta förslag

Balanskrav

Från år 2000 gäller ett lag reglerat balanskrav för kommuner. Det innebär att budgeten 
ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Enligt kommunallagen får undantag 
göras från balanskravet om synnerliga skäl föreligger. Ett eventuellt negativt resultat ska 
återställas inom tre år.
De budgeterade resultaten för åren 2021 till 2023 är positiva enligt detta underlag. Inga 
gamla underskott från förgående år finns att återställa.

Investeringar
Det investeringsutrymme som medges består, enkelt utryckt, i årets avskrivningar plus 
årets resultat. Låga resultatnivåer kombinerat med stora investeringar innebär ökad 
upplåning Nuvarande låga ränteläge består inte för evigt och om kommunen inte kan 
amortera sina lån kommer utrymmet för övriga driftskostnader succesivt att krympa. I 
budgetförslaget för 2021 är den skattefinansierade verksamhetens investeringsvolym 
självfinansierad medan delar av VA-investeringarna kräver lånefinansiering . Detta täcks 
inom ramen för VA-kollektivets taxor. 

Exploateringsverksamhet

Målsättningen för exploateringsverksamheten är att exploateringsprojekten ska finansieras 
av de intäkter som erhålls då marken säljs och anslutningsavgifterna erläggs. Om 
kommunen själv genomför exploateringen binds pengar i projektet under projekteringen 
och fram tills det att marken är såld. De medel som binds i projektet finansieras genom att 
likviditet ianspråktages, vilket i sin tur kan resultera i behov av upplåning.
Kommunstyrelsen medges att vid varje enskilt tillfälle använda upp till 30 mnkr för denna 
typ av investering i säljklara tomter. Sammanlagda utgifter för pågående och avslutade 
men ej sålda tomter får aldrig vid något tillfälle överstiga 30 mnkr. 

151



6

Prioriterade investeringsobjekt
Investeringsberedningens prioriterade investeringsprojekt 2021 framgår av tabellen nedan. 
För den skattefinansierade verksamheten är ramen 63,5 mnkr och för den 
taxefinansierade VA-verksamheten är ramen 27,8 mnkr exklusive intäkter, total 
investeringsram för 2021 är 91,5 mnkr.

Förslag till investeringsbudget 2021
Verksamhet Investering 

2021
tkr

Investeringsobjekt/projekt

Fastighet 22 550
- varav skolor/förskolor 9 100 Västervångsskolan, Byavångsskolan
- övriga lokaler 10 000 Sport- o simhall, utebad, 

brandstationen
- inventarier/programvaror 450 Bil, underhållsprogram
- oförutsett 3 000

Gata/Park 23 200
- Asfalt 1 000 Enl plan
- GC-väg 2 500
- Gatubelysning 1 500
- Parker/lekparker 2 000 Lekparker enl plan, Stadsparken
- Gatuinvesteringar 7 500
- Välabäcken 1 000
- Förskönings-

/trygghetsskapande åtgärder
3 000 Enl samhällsbyggnadsnämndens 

förslag
- Namnbyte enskilda vägar 700
- Inventarier, julbelysning 800
- Belysningsstolpar 1 200
- tillgänglighet inkl oförutsett 2 000

Infrastruktur 6 000
- Fiberutbyggnad 6 000

Bygg och plan 500
Mätinstrument 500

Barn och utbildning 6 000
- Ny o ombyggnation 

skollokaler
3 000

- Digitala enheter till 
elever/personal

1 500

- inventarieutbyten 1 500
Kommunledningskontor 3 000

- It, verksamhetssystem, 
inventarier

3 000

Vård och omsorg/stöd o service 2 500 Inventarier, sängbyten mm
- Verksamhetssystem 1 000
- Inventarier 1 500 Inventarier, sängar

SUMMA SKATTEFINANSIERAT 63 750

Va-verksamhet nettoinvesteringar 27 760 Vattenverk, Ledningsnät mm
TOTAL INVESTERINGSRAM 2021 91 510

152



7

Låneskuld 
Kommunens nuvarande låneskuld  (2020-09-30) uppgår till 300 mnkr. 
Självfinansieringsgraden på de skattefinansierade investeringarna 2021 beräknas uppgå till 
100 %. Nuvarande låneram på 320 mnkr bedöms därmed vara tillräcklig. 

Borgensram och borgensavgift från bolagen
Borgensramen för Österlenhem AB uppgår enligt Budget 2019 till 400 mnkr och för 
Tomelilla Industri AB till 30 mnkr. Bolagen gör bedömningen att behovet av lån med 
kommunal borgen kommer att rymmas inom befintlig borgensram för Österlenhem och 
Tomelilla Industri AB under 2021. 
En anpassning till en generellt sett mer marknadsmässig nivå på borgensavgiften gjordes 
inför 2019. Lån upptagna före 2013 med kommunal borgen kan behålla avgiften på 0,3 %. 
Nya lån behandlas individuellt och avgiften ska behandlas av kommunstyrelsen enligt 
gällande finansreglemente. 

Känslighetsanalys
Förändringar vad gäller skattesats, invånarantal och löneutveckling påverkar kommunens 
kostnader och intäkter enligt följande:

 Förändrad skattesats med 1 krona motsvarar cirka 26,0 mnkr
 100 invånare motsvarar cirka 5,5 mnkr
 Löneökning med 1 % innebär ca 5 mnkr inklusive PO

Arbetsgivaravgifter
PO-påslaget för arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar uppgår till 40, 15%, i enlighet 
med SKRs bedömning. En uppjustering med 1 % skedde redan inför budget 2020 för att 
täcka de ökade pensionskostnaderna.  Verkliga avgifter beräknas öka i takt med att allt fler 
medarbetar kvalificerar sig för förmånsbestämd avtalspension 
Internränta
Internräntan för 2021 är 1,5 % enligt SKR, samma nivå som för 2019. Internräntan syftar 
till att visa den genomsnittliga finansieringskostnaden för aktiverade investeringar under 
hela deras ekonomiska livslängd.

Resultat
Resultat för 2021 uppgår till 16,7 mnkr enligt detta förslag, resultat för 2022 är 16,5 mnkr 
och 2023 17 mnkr. Dessa resultatnivåer uppfyller mål för god ekonomisk hushållning 
2021-2023.
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Driftsramar för nämnderna och deras ingående verksamheter

Driftsramarna för 2021 utgår från budget 2020 med kompletteringar av särskilda 
satsningar. Medlemsavgifterna för 2021 för Räddningstjänstförbundet (SÖRF), Ystad-
Österlen regionens miljöförbund har under året beslutats av respektive förbundsdirektion 
i samband med ägarsamråd.

Förslag till driftsramar 2021

Underlag budgetremiss 2021
 

Ingångsvärde
budget 2021

 Uppräkning 
+ satsningar

 
Budgetförslag

2021
Kommentarer till kompletteringsförslag

Kommunfullmäktige 923 23 946

Valnämnd - 15 15 Uppstart inför 2022 års riksdags-, region- och kommunval

Revision 1 075 27 1 102 KF:s preside bereder

Kommunstyrelsen 55 507 2 268 57 775 Trygghets- o försköningsinsatser+ stöd till ungdomsrådet
Räddningstjänst 10 627 173 10 800 Enligt överenskommelse inom SÖSK
Miljöverksamhet 1 700 50 1 750 Alkoholtillsynen omfördelas från k&F
Överförmyndarnämnden inkl arvode 2 473 62 2 535

Samhällsbyggnadsnämnden 46 556 1 158 47 714 Försköningsprogram för kommunens mindre tätorter

VA - - - Avgiftsfinansieras i sin helhet

Byggnadsnämnden 2 803 70 2 873

Kultur- och fritidsnämnden 22 249 650 22 899 Fritidscheck+ föreningsstödsystemet

Vård och omsorgsnämnden 230 778 12 270 243 048 Äldreomsorgssatsning

Familjenämnden 400 907 8 971 409 878 Fortsatt satsning förskola/grundskola + OB förskola

Kommunens kostnader 775 598 25 737 801 335  
Finansiering (skatter,statsbidrag,pensioner) 792 159 25 876 818 035 Äldreomsorgssatsning

  

Resultat 16 561 139 16 700  

% av skatteintäkter 2,1% 2,0%  

Särskilda uppdrag och förtydliganden budget 2021

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ges förvaltningsövergripande i uppdrag att implementera trygghets- 
och försköningsinsatser med fokus på Tomelilla tätort 0,8 mnkr, uppdraget rapporteras 
TB2 till kommunstyrelsen.

Stödet till Ungdomsrådet hanteras inom förvaltningen och finns med som 
ramförstärkning med 0,2 mnkr. Invånare, föreningsliv och näringsliv kan under året söka 
medel i linje med att förstärka kommunens vision, Visionsmedel - vilka kommer att 
finansieras inom kommunens buffertmedel.
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Kultur- och fritidsnämnden

Vid införandet av det nya föreningsstödsystemet kommer 0,1 mnkr tillskjutas med fokus 
på fortsatt goda villkor för föreningslivet.

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag med fritidscheck för barn och unga förlängs, med 
hänvisning till Covid-19 och kvarstår även 2021 med 0,25 mnkr.

Familjenämnden

Familjenämndens ram ökas med 3,1 mnkr. Varav 1,1 mnkr till förskola, 1,1 mnkr till 
grundskola och 0,9 mnkr till OB förskola, dessa ökningar läggs till som ramförstärkningar. 
OB förskolan permanentas.

Familjenämnden ges i uppdrag att genom Nyföretagarcentrum höja medvetenheten hos 
eleverna i åk 7-9 kring egenföretagande, 0,05 mnkr.

Familjenämnden ges i uppdrag att utreda ett införande av takbegränsning i timmar per 
individ för SFI och att tillse att arbetslinjen med arbetsformerna mellan IFO och AME 
utvärderas och till TB1 återkommer med förslag på möjlig förändring, med positiv 
målsättning att fler snabbare ska ut i egen försörjning och/eller utbildning.

Uppdraget att starta upp Familjecentral i enlighet med avsiktsförklaring kvarstår. 
Finansiering sociala investeringsfonden.

Vård och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att inom ramen för äldreomsorgslyftet under 
2021 med 5,4 mnkr, arbeta med SFI för vårdyrken, undersköterskeutbildningar för de 
anställda inom området som inte har en sådan, samt stöd till arbetet heltid som norm.

Vård och omsorgsnämnden ges ramförstärkning med 6,5 mnkr och uppdrag att arbeta 
med äldreomsorgssatsning främst med inriktning på specialistutbildningar och 
fortbildning inom tex geriatrik, äldrepedagogik, demens, hälso- och sjukvård både för 
undersköterskor och legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Digitalisering med 
inriktning på såväl särskilda boenden som ordinärt boende och utveckling av digitala 
testmiljöer och införande av wifi på alla särskilda boenden. 

Uppdragen till vård och omsorgsnämnden avseende verkställande av måltidsvän samt 
unga i omsorgen kvarstår och finns med som ramförstärkning med 0,3 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens försköningsprogram för kommunens mindre tätorter finns 
med som ramförstärkning med 0,25 mnkr. 
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Resultat- och balansbudget
Med föreslagna driftramar 2021 inklusive tillägg för pensionskostnader beräknade av 
KPA och finansnetto, upprättas nedanstående resultat- och balansbudget 

Resultatbudget ( mnkr )

Budget 2020
Prognos 

20201231 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Verksamhetens intäkter 147,0 165,0 185,0 194,0 202,0

Verksamhetens kostnader -894,0 -900,8 -942,3 -972,8 -1000,1

Av- och nedskrivningar -41,4 -44,0 -48,0 -50,0 -55,0

Verksamhetens nettokostnader -788,4 -779,8 -805,3 -828,8 -853,1

Skatteintäkter 543,0 531,0 535,1 556,0 578,0

Generella statsbidrag och utjämning 262,0 284,0 286,9 290,3 293,1

Skatteintäkter totalt 805,0 815,0 822,0 846,3 871,1

Finansiella intäkter 4,0 3,3 4,0 4,0 4,0

Finansiella kostnader -4,0 -3,5 -4,0 -5,0 -5,0

Resultat före extraordinära poster 16,6 35,0 16,7 16,5 17,0

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Skattekostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 16,6 35,0 16,7 16,5 17,0
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Balansbudget ( mnkr)

TILLGÅNGAR

Bokslut 
191231

Prognos 
201231 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Materiella anläggningstillgångar   

Mark, byggnader och tekniska anlläggningar 621,9 665,1 678,2 715,2 738,2

Maskiner och inventarier 39,4 41,4 36,5 37,5 37,5

Finansiella anläggningstillgångar    

Aktier, andelar och andra långfristiga fordringar 25,5 28,0 28,0 28,0 28,0

Summa anläggningstillgångar 686,8 734,5 742,7 780,7 803,7

Förråd med mera 9,1 7,0 9,0 9,0 9,0

Kortfristiga fordringar 68,3 40,0 40,0 40,0 40,0

Kortfristiga placeringar 55,5 50,0 34,3 28,3 28,3

Kassa och bank 25,0 85,0 75,0 50,0 50,0

Summa omsättningstillgångar 157,9 182,0 158,3 127,3 127,3

SUMMA TILLGÅNGAR 844,7 916,5 901,0 908,0 931,0

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

Eget kapital 395,6 430,6 447,3 463,8 480,8

därav årets resultat * 12,1 35,0 16,7 16,5 17,0

Avsatt till pensioner 8,4 9,5 9,5 9,5 9,5

Andra avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa avsättningar 8,4 9,5 9,5 9,5 9,5

Långfristiga skulder 287,1 300,0 320,0 320,0 330,0

Kortfristiga skulder 153,6 176,4 124,2 114,7 110,7

Summa skulder 440,7 476,4 444,2 434,7 440,7

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 844,7 916,5 901,0 908,0 931,0
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Mål för god ekonomisk hushållning
Mål för god ekonomisk hushållning ska enligt lagen beslutas och redovisas i budgeten.  
Dessa mål består dels av finansiella mål för god ekonomisk hushållning samt 
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Förslag till mål för god ekonomisk 
hushållning redovisas nedan. 

Måluppfyllnad
Tomelilla kommun definierar god ekonomisk hushållning som en sammanvägd
bedömning av kommunens 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. 

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning
Reglementet för resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning anger att 
ekonomin sätter gränser för verksamhetens omfattning. 
Kommunen bör sträva efter att ha ett resultatmål som överstiger genomsnittskommunens 
och så långt som är rimligt självfinansiera investeringar samt bedöma 
investeringsutrymmet utifrån god ekonomisk hushållning med hänsyn till det 
övergripande finansiella målen.
Jämfört med Skånes kommuner totalt har Tomelilla kommuns resultattrend varit 
nedåtgående och nettokostnadsutvecklingen behöver dämpas och stå i relation till 
skatteintäkterna.

Tomelilla kommun har de senaste åren ökat nettoinvesteringarnas andel av skatt och 
generella bidrag.

Resultatmål
 Extern resultatnivå, exklusive extraordinära intäkter och kostnader, ska uppgå 

till lägst 2,0 % i genomsnitt i perioden 2021-2023

Investeringsmål
 Nettoinvesteringar får i genomsnitt under perioden 2021-2023 uppgå till max 

12 % av totala skatteintäkterna.

Skuldmål

 Självfinansieringsgraden av investeringarna ska uppgå till minst 55 % i 
genomsnitt under perioden 2021-2023.
Investeringar inom den skattefinansierade verksamheten bör fullt ut 
självfinansieras via generat kassaflöde från verksamheten, dvs. nyupplåning bör 
undvikas. Avgiftsfinansierad vatten- och avloppsverksamhet kan finansieras 
genom upptagna lån. Bedömning av påverkan av taxenivåer ska göras.
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Nämndsmål 2021
Nämnderna och kommunstyrelsen har tillsammans med förvaltningen tagit fram förslag 
till verksamhetsmål och mätindikatorer kopplade till den nya styrmodellen.

Beslutsunderlag till nämndmål 2021 
KFN: KS 2020.1446
BN: KS 2020.1418
VON: KS 2020.1449

159



Reservation Mål och budget 2021 med plan för 2022 och 2023

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att anta kommunstyrelsens 
förslag till budget för 2021. I det budgetalternativ som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 
föreslog fanns konkreta satsningar för att göra det lättare för äldre med lägst pension som är i behov 
av hjälp och stöd från kommunen. Vi menar också att det finns ett stort behov av att arbeta med 
förbättringsarbete inom alla verksamheter i kommunen. Som ett första steg menar vi att detta 
behövs inom vård och omsorg för att komma till rätta med arbetsmiljön och få ordning på scheman 
efter införandet av heltid som norm.

Vidare fanns det förslag om en mötesplats för ungdomar 18-25 år, precis det som kultur- och 
fritidsnämndens presidium presenterade under budgetberedningen tidigare i höstas. En satsning som 
skulle öka tryggheten i vårt samhälle. 

Vi ser även stora behov av satsningar inom skolan så att fler elever når kunskapsmålen. Ett sätt är att 
höja grundbeloppet i skolpengen. På så sätt får skolorna mer resurser och behoven av tilläggsbelopp 
skulle minska. Det finns även behov att jobba med den psykiska ohälsan i kommunen. Därför 
behöver elevhälsan förstärkas och vård och omsorg behöver lägga mer resurser på social psykiatrin. 

Dessa viktiga satsningar går nu förlorade efter kommunfullmäktiges beslut om mål och budget för 
2021.

Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen
Sara Anheden

Vänsterpartiet i Tomelilla
Mona Nihlén
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