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

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Johanna Kandell 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: johanna.kandell@tomelilla.se
Mobil: 070-995 83 30

Diarienummer: SBN 2021/2

Datum 11 november 2021

Dialoger och informationsärenden 2021-
11-26

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

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden genomför idag dialoger och information enligt följande:

1. Projektledare Monika Jingmond informerar:

- Framtida planering av fibernätet

2. Information från ordförande Sander Dijkstra (M)

- Medborgardialog

3. Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

- Aktuella upphandlingar för samhällsbyggnadsnämnden

4. Information från teknisk chef Ulrika Olsson

5. Information från planeringsingenjör Håkan Berggren

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2021-11-11.
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Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Johanna Kandell

Nämndsekreterare
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Medborgardialog samhällsbyggnadsnämnden 2021-11-26

 Grönyteskötsel
Grupp: Ida Bornlykke (S), Per Jeppsson (M), Tobias Högborg (C)
Plats: Utanför Systembolaget
Frågeställningar:

1) Hur vill du att tätortens grönytor ska se ut?
2) Hur vill du att vi utvecklar dessa ytor?
3) Anser du att det behövs mer eller mindre grönytor i tätorten?

 Utsmyckning
Grupp: Maria Mickelåker (C), Thony Blomgren (SD), Petra Blomgren (SD), 
Henrik Nilsson (S)
Plats: Utanför Bo Ohlsson
Frågeställningar:

1) Vad är utsmyckning för dig?
2) Vilka platser i tätorten är lämpliga att utsmycka?

 Trygghet
Grupp: Sander Dijkstra (M), Inger Åbonde (S), Claes Melin (MP)
Plats: Vid stationshuset/stationsområdet
Frågeställningar:

1) Finns det någon plats i tätorten där du känner dig otrygg?
2) Finns det platser i tätorten som du upplever som mörka/för mörka?
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Johanna Kandell 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: johanna.kandell@tomelilla.se
Mobil: 070-995 83 30

Diarienummer: SBN 2021/237

Datum 19 oktober 2021

Förslag till sammanträdesplan för 
samhällsbyggnadsnämnden 2022

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar fastställa sammanträdesplan 2022 för 
samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att hålla sammanträden den 21 januari, 11 
februari, 18 mars, 22 april, 13 maj, 10 juni, 19 augusti, 23 september, 21 oktober, 18 
november och 9 december.

Ärendebeskrivning
Mötestiderna är lagda så att sammanträden undviks under skollov och 
helgdagar. De lov- och helgdagar som kan inverka på mötesplaneringen för 
2022 är: sportlov 21–25 februari, påsklov 11–18 april, Kristi Himmelsfärdslov 
26–27 maj, nationaldagen 6 juni, samt höstlovet den 31 oktober-4 november. 
Med tanke på valdagen den 11 september så bör sammanträden även undvikas 
1–11 september.

Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden är även fortsättningsvis planerade 
på fredagar kl. 8.30 enligt följande:

- 21 januari
- 11 februari
- 18 mars
- 22 april
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- 13 maj
- 10 juni
- 19 augusti
- 23 september
- 21 oktober
- 18 november
- 9 december.

Totalt planeras elva samhällsbyggnadssammanträden under 2022 vilket är 
samma antal som under 2021.

Nämnder och styrelser fattar själva beslut om sina sammanträdestider,
men ska samråda med kanslienheten innan beslut fattas. 

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

Ekonomiska konsekvenser
Samhällsbyggnadsnämnden har haft digitala sammanträden under större delen av 
2021 och därmed inte haft kostnader för förtäring, resor eller lokalbokning. Detta 
kan komma att ändras under 2022 då möjligheten att återigen sammanträda fysiskt 
finns, samt att samhällsbyggnadsnämnden är positivt inställda till att träffas i fysisk 
form.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn nämnvärt. Betonas kan att 
sammanträden ska undvikas på lovdagar för att underlätta för föräldrar att engagera 
sig politiskt.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt.

Uppföljning
Ny sammanträdesplan för samhällsbyggnadsnämnden antas för varje kalenderår. Vid 
behov följs planen upp och kan förändras.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2021-10-19.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Johanna Kandell

Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Sammanträdesplanen 2022/Patrik Månehall

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

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

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Niklas Sommelius 
Titel: Samhällsbyggnadschef
E-post: niklas.sommelius@tomelilla.se
Mobil: 070-995 81 34

Diarienummer: SBN 2020/303

Datum 26 oktober 2021

Granskning - Bristande redovisning av 
projekten

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

Ärendebeskrivning
I nämndens internkontrollplan för 2021 finns riskid 21. Denna har tillkommit då det 
funnits risk att hantering av investeringsmedel och driftmedel har varit otydlig när det 
sker exploatering i enlighet med detaljplanen. 

Förvaltningen konstaterar att det inte finns någon faktura eller projekt under den 
aktuella mätmånaden. Det har inte heller funnits någon exploatering under 2021.

Därmed är det inte klarlagt att några missförhållanden inte existerar. Det finns brister 
i hantering av exploateringen sedan längre tillbaka som beror på bristande 
kompetens, men även personella resurser. Kommunen har växt i olika hastighet och 
det har inte underlättat i hanterandet av denna brist. Avsaknad av en 
redovisningsekonom har bidragit tillsammans med andra faktorer. 

Den nya organisationen med mer fokus på exploatering och markfrågor kan 
säkerligen bidra till att detta blir bättre och där tydligare riktlinjer och processer tas 
fram som inte är personbundna.
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Ekonomiska konsekvenser
Bristen kan leda till ekonomiska konsekvenser och otydligheter för såväl kommunen 
som för exploatören.

Barnperspektivet
Inga konsekvenser.

Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.

Uppföljning
Ingen uppföljning från nämndens sida.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2021-10-26.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Niklas Sommelius

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

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Niklas Sommelius 
Titel: Samhällsbyggnadschef
E-post: niklas.sommelius@tomelilla.se
Mobil: 070 - 995 81 34

Diarienummer: SBN 2020/303

Datum 26 oktober 2021

Plan för avtalsuppföljning

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta planen för årlig uppföljning av 
verksamheter inom samhällsbyggnadsverksamheten som utförs av privata utförare 
2022.

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

Följande utförare finns inom verksamheten avseende 2021:

 Österlen Entreprenad och Transport AB ansvarar för gräsklippning i 
Tomelilla tätort.

 Hannelunds Hus & Grönservice ansvarar för grönyteskötsel i de mindre 
orterna.

 Vinterväghållning utförs av tre olika entreprenörer (Växtkraft i Skåne 
Tranås AB, Peter Danielsson, Håkan Svensson).

 Felanmälan gällande gatubelysning (Bogfelts).

Föreningsdriven drift av friluftsbad tillkommer under 2022.
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Det är i dagsläget inte klart med avtalen kring friluftsbaden, men det kommer att ske 
under 2021.

Den plan som verksamheten tagit fram ska säkerställa att brister motverkas eller 
elimineras.

Ekonomiska konsekvenser
Inga konsekvenser.

Barnperspektivet
Inga konsekvenser.

Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.

Uppföljning
Ingen uppföljning behövs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2021-10-26.

Bilaga - Plan för uppföljning av kommunal verksamhet som utförs av privata 
utförare 2022, handlingsid: Sbn 2021.2478.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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Samhällsbyggnad

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

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

Om nya områden ska upphandlas, vilka då ska belysas i detta dokument, ska relevant nämnd 
fatta aktivt beslut att det nya området inkluderas i denna plan.

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

Verksamhetsuppföljning 
Verksamhetsuppföljningen är ett instrument för samhällsbyggnadsverksamheten som 
beställare, där man kan möta utföraren för att bland annat få insyn i övergripande klagomål 
eller felanmälningar eller få del av hur utföraren tänker sig att utföra åtgärden. 
Verksamhetsuppföljning ska ske två gånger per år. Dagordning och minnesanteckningar ska 
diarieföras för att säkerställa transparens. Verksamhetsuppföljningen ska inte redovisas för 
nämnd om det inte föreligger något särskilt skäl.

Avtalsuppföljning 
Avtalsuppföljning sker formellt för att säkerställa att utföraren utför den tjänst som har 
beställts. Detta syftar till att säkerställa att utföraren uppfyller de ska-krav och andra åtaganden 
som finns enligt avtalet. Denna uppföljning ska redovisas för ansvarig nämnd som kan besluta 
om eventuella åtgärder. Avtalsuppföljning ska ske en gång per verksamhetsår.

Insyn i avtalet
Samtliga avtal med ovanstående verksamheter ska diarieföras och publiceras under relevant 
plats på tomelilla.se för ökad transparens. 
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Samhällsbyggnad

Återrapportering
De rapporter som delges nämnden ska översändas till kommunstyrelsen.

Ansvar för verksamhets- och avtalsuppföljning
Ansvaret för att hantera verksamhets- och avtalsuppföljningen åligger driftchefen för gatu- 
och parkenheten, förutom friluftsbaden som åligger driftchefen för fastighetsenheten.
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Niklas Sommelius
Titel: Samhällsbyggnadschef
E-post: niklas.sommelius@tomelilla.se
Mobil: 070 – 995 81 34

Diarienummer: SBN 2021/258

Datum 8 november 2021

Riskanalys för 
samhällsbyggnadsnämnden 2022

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att riskid med nummer … i förvaltningens 
riskanalys, med handlingsid: Sbn 2021.2475, ska ingå i nämndens internkontrollplan 
för 2022. Förvaltningen återkommer till samhällsbyggnadsnämnden i december med 
förslag till internkontrollplan för 2022.

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

Förvaltningens genomförda riskanalys har identifierat 35 risker. 
Samhällsbyggnadsnämnden ska utifrån dessa besluta vilka som ska hanteras vidare 
och ingå i nämndens internkontrollplan för 2022. Riskid med nummer 6; 16; 19 har 
så högt riskvärde att de går direkt till internkontrollplanen 2022.

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

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

Uppföljning
När beslut om internkontrollplan för 2022 fattas kommer det att ingå i beslutet hur 
uppföljningen ska ske.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2021-11-08.

Riskanalys för samhällsbyggnadsnämnden 2022, handlingsid: Sbn 2021.2475.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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Riskanalys 2022
Verksamhet: Samhällsbyggnadsnämnden

Risk-id Risk-kategori Risk
Att en negativ händelse 
inträffar

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

nn
ol

ik
he

t

K
on

se
kv

en
s

R
is

kv
är

de

Vidare hantering
Hur hanterar vi risken? 
Är den:

- Acceptabel
- Befintliga åtgärder/ in-   
byggda kontroller 
bedöms räcka
- Granskning
- Direktåtgärder

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

Till 
intern 
kontroll-
plan

Gata/Park

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

2 4 8 Acceptabel Driftchef Skyfall räknas som 
100 års regn 

2 Förtroendeskada, 
Verksamhetsskada 

Felanmälningar 
åtgärdas inte på grund 
av att anmälningarna 
inte blir tillgängliga för 
verksamheten eller blir 
liggande.

2 2 4 Granskning Enhetschef Finns synpunkter på 
att felanmälningar 
inte verkställs och att 
det inte är en väg in 
till felanmälningarna.

3 Omvärldsrisk Dålig asfalt kan leda till 
olycksfall och 
fordonsskador, som får 
konsekvenser höga 
kostnader på grund av 
skadestånd

2 3 6 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka

Driftchef Underhållsplan för 
asfalt

4 Omvärldsrisk Risk för brister i 
trädskötsel kan leda till 
personskador 

1 3 3 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka

Driftschef Rutiner och underhåll 
efterlevs
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5 Finansiell risk Om vandalisering 
inträffar, vilket kan leda 
till ökade kostnader för 
verksamheten på grund 
av skadegörelse

3 2 6 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka

Driftschef Förebyggande 
åtgärder 

6 Verksamhetsrisk 
och risk för 
förtroendeskada

Risk att medarbetare 
framför tjänstefordon 
utan giltigt körkort, vilket 
medför trafikfara och 
olovlig körning.

3 4 12 Granskning Driftschef Har inte granskats 
tidigare

Ja

7 Förtroendeskada Risk att medborgare 
skadas i fall årlig tillsyn 
av lekplatser inte har 
skett.

2 4 8 Granskning Driftschef Har inte granskats 
tidigare.

Fastighet

8 Omvärldsrisk Tillbud på 
badanläggningar kan 
leda till personskador 

2 3 6 Granskning Driftschef Rutiner, rätt 
utbildning, 
personalstyrka

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

2 3 6 Granskning Driftschef Rutiner, rätt 
utbildning, 
egenkontroller

10 Verksamhetsrisk, 
Omvärldsrisk, 
Finansiell risk

Brand i fastighet kan 
orsaka personskador 
samt bidra till ökade 
kostnader

2 4 8 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka

Driftschef Rutiner efterlevs

11 Verksamhetsrisk,
Finansiell risk

Bristande underhåll kan 
leda till minskat 
ekonomiskt värde och 
ökade kostnader

3 2 6 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka

Driftschef Underhållsplan 
upprättas

12 Förtroendeskada, 
Verksamhetsskada 

Felanmälningar 
åtgärdas inte på grund 
av att anmälningarna 
inte blir tillgängliga för 
verksamheten, vilket 
kan leda till att det 
ekonomiska värdet inte 

3 3 9 Granskning Driftschef Har inte granskats 
tidigare. Gäller såväl 
gatubelysning som 
annan felanmälan.
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bibehålls och kan leda 
till följdskador om inte 
felanmälan åtgärdas i tid

13 Verksamhetsrisk Tomma lokaler kan leda 
till ekonomiska 
konsekvenser för 
verksamheten

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

14 Risker för 
förtroendeskada

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

4 1 4 Inbyggda kontroller 
bedöms räcka

Enhetschef Tidigare årskontroller 
visar att rutiner följs

15 Finansiell risk, 
Förtroenderisk

Missbruk av 
drivmedelskort kan leda 
till ekonomiska 
konsekvenser samt 
bristande förtroende för 
medarbetare

1 1 1 Granskning Driftchef Rutiner och kontroller 
efterlevs

16 Verksamhetsrisk 
och risk för 
förtroendeskada

Risk att medarbetare 
framför tjänstefordon 
utan giltigt körkort, vilket 
medför trafikfara och 
olovlig körning.

3 4 12 Granskning Driftschef Har inte granskats 
tidigare

Ja

Måltidsverkstan

17 Omvärldsrisk, 
verksamhetsrisk

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

2 3 6 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka

Driftschef Rutiner i egenkontroll

18 Omvärldsrisk, 
verksamhetsrisk, 
Förtroenderisk

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

1 3 3 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka

Driftschef Rutiner i egenkontroll
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19 Verksamhetsrisk 
och risk för 
förtroendeskada

Risk att medarbetare 
framför tjänstefordon 
utan giltigt körkort, vilket 
medför trafikfara och 
olovlig körning.

3 4 12 Granskning Driftschef Har inte granskats 
tidigare

Ja

Avdelnings-
gemensamma
23 Förtroendeskada, 

Omvärldsrisk och 
Verksamhetsrisk

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

2 2 4 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka

Enhetschefer Följer rutiner för att 
risken ska minimeras

24 Verksamhetsrisk 
och finansiell risk

Missade 
garantibesiktningar kan 
leda till uteblivna 
garantiåtgärder som kan 
bli kostsamma för 
kommunen men kan 
även leda till 
personskador och 
olyckor beroende på 
karaktär

3 2 6 Granskning Driftschefer Rutiner för 
uppföljning, system 
för påminnelse

25 Verksamhetsrisk 
och finansiell risk

Efterlevnad av rutiner 
kring slutbesiktning 
(dokumentation)

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

26 Verksamhetsrisk 
och finansiell risk

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

3 2 6 Granskning Enhetschefer Extern konsult eller 
tidsbegränsade 
anställningar

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

3 3 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka

Enhetschefer Polisanmälan, 
diskussion på 
arbetsplatser om 
olika händelser

29 Verksamhetsrisk 
och finansiell risk

Brister i 
avtalsuppföljning kan 

3 2 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 

Enhetschefer Rutin och 
återkoppling

19



leda till kritik från 
allmänhet.

kontroller bedöms 
räcka

30 Verksamhetsrisk 
och risk för 
förtroendeskada

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

3 2 6 Granskning Enhetschefer Kompetensutveckling

31 Verksamhetsrisk 
och risk för 
förtroendeskada

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

4 2 8 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka

Enhetschefer Vaksamhet, 
diskussion på 
arbetsplatserna och i 
andra sammanhang.

32 Verksamhetsrisk 
och risk för 
förtroendeskada

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

2 3 6 Granskning Enhetschefer och 
verksamhetschef

Följa upp på APT 
och i medarbetar-
samtal.

33 Verksamhetsrisk 
och risk för 
förtroendeskada

Utlämnande av 
handlingar:

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

1 2 2 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka

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

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

34 Verksamhetsrisk 
och risk för 
förtroendeskada

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

3 3 9 Granskning Verksamhetschef 
och nämnds-
sekreterare

Har inte granskats 
tidigare

35 Verksamhetsrisk 
och risk för 
förtroendeskada

Aktuell information finns 
inte tillgänglig för 
medborgarna på 
kommunens hemsida. 

3 2 6 Granskning Enhetschef Har inte granskats 
tidigare

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

Riskid
Ange löpnummer för risken. Första risken får löpnummer 1.
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Riskkategori
Vid identifiering av risker kan man använda sig av olika riskkategorier. Ange någon av nedanstående:

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

Risk
En risk är en aktivitet eller händelse som negativt påverkar kommunens förmåga att nå sina mål. Det är viktigt att formulera riskerna noggrant utifrån händelse, orsak och 
konsekvens. En riskformulering bör innehålla följande delar.

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

Ta med alla risker, stora som små. Det är viktigt att riskerna lyfts fram, dokumenteras och blir synliga. Fundera inte på orsaker och åtgärder i detta steg.
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Sannolikhet
Använd skalan för sannolikhet för att bedöma hur troligt det är att en viss risk-händelse kommer att inträffa under den bestämda tidsperioden, alternativt hur ofta den kan 
komma att inträffa under den bestämda tidsperioden.

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

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

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

Kommentar
Kommentera varför risken anses acceptabel, vilken typ av befintliga åtgärder/inbyggda kontroller som bedöms räcka, varför den är föremål för granskning samt varför det 
behövs direktåtgärder och vilka direktåtgärder som föreslås.
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Till internkontrollplan
De risker som har höga riskvärde eller prioriteras högt av annat skäl läggs in i mallen för riskanalys. Listan är ett underlag och stöd vid prioritering till vilka kontroller som 
ska ligga med i förvaltningens interna kontrollplan. 

Det är inte alltid självklart att risker med högt riskvärde ska åtgärdas först. Det finns alltid andra bevekelsegrunder, som hur komplicerad åtgärden är och kostnaden för 
åtgärden, som påverkar bedömningen. Det kan vara rationellt att åtgärda lägre prioriterade risker med lägre riskvärde tidigt om åtgärderna är okomplicerade och kostar 
litet, samtidigt som man väntar med en åtgärd för en högre prioriterad risk för att den är mer komplex och kostar mycket.
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Niklas Sommelius 
Titel: Samhällsbyggnadschef
E-post: Niklas.sommelius@tomelilla.se
Mobil: 070 – 995 81 34

Diarienummer: SBN 2021/53

Datum 8 november 2021

Internbudget för 
samhällsbyggnadsnämnden 2022

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta internbudget 2022 för
samhällsbyggnadsnämnden med handlingsid: Sbn 2021.2477.

Ärendebeskrivning
Mål och budget 2022 med plan för 2023–2024 antogs av
kommunfullmäktige den 21 juni 2021 (Kf § 75/2021).

Efter kommunfullmäktiges beslut har förvaltningen upprättat förslag till
internbudget 2022 utifrån de budgetramar som tilldelats för
samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämndens totala budget för 2022 uppgår till cirka 
52 000 000 kronor.
I budget för 2022 föreslår förvaltningen satsningar på trygghet och 
centrumutveckling med 1400 tkr, i förslaget ligger även 700 tkr till försköning i 
byarna samt 700 tkr för närodlad mat. 
Budgetförslaget för år 2022 innefattar även en satsning/förstärkning inom 
befintlig ram på fyra säsongsanställda på gata/park. Satsningen finansieras 
genom de intäkter som förvaltningen bedömer få under 2022. Förslaget ska 
ses mot bakgrund av den kritik som riktas mot gatu-och parkenheten från 
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2 (2)

såväl allmänheten som kommunledningen. Driftchefen har också redogjort för 
nämnden vad enheten vill göra för att öka kvalitén i driften. 
Med bakgrund av att förvaltningen håller på att implementera ett system för 
att hantera fastighetsunderhåll anser förvaltningen att man bör vänta tills 
denna process är genomförd innan ytterligare medel förs till för att möjliggöra 
att fastighetsunderhållet förstärks.

Ekonomiska konsekvenser
Alla kända ekonomiska konsekvenser är beaktade.

Barnperspektivet
Barnperspektivet har beaktats i de verksamheter där barn förekommer.

Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.

Uppföljning
Nämnden följer upp sin internbudget tre gånger per år; vid delårsbokslut 1 januari-
april 2022, delårsbokslut 2 januari-augusti 2022 samt vid årsbokslut 2022 efter 
verksamhetsårets slut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2021-11-08.

Internbudget för samhällsbyggnadsnämnden 2022, handlingsid: Sbn 2021.2477.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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Internbudget 2022
Samhällsbyggnadsnämnden

Ekonomi Budget 2022 Budget 2021

Nettokostnadsram (tkr) 52162 48739

1. Omvärldsanalys

Samhällsbyggnadsverksamheten har en central del i såväl den strategiska planeringen som den direkt operativa 
delen. Verksamheten måste därför sträva efter att bli tydligare med hur verksamheten ska utvecklas 
tillsammans med andra verksamheter och hur vi kan utveckla kommunen. En del i detta är att ställa högre krav 
på digitalisering samt att säkerställa kompetensen inom verksamheten.  

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

Infrastruktur för de olika trafikslagen är viktiga faktorer som påverkar invånarnas vardag där 
samhällsbyggnadsverksamheten har en funktion att fylla.

Samhällsbyggnadsverksamheten måste ha en bättre dialog och vara tydliga med vad de resurser som 
verksamheten har går till. Bättre kommunikation och tydlighet kan eventuellt leda till att synpunkter minskar.

En utmaning som finns i kommunen är balansen mellan tätorten Tomelilla och de mindre orterna i kommunen. 
En tätort som är attraktiv och som upplevs som trygg och ren innebär att fastighetsägare och affärsidkare vill 
satsa och utveckla sin verksamhet. 

En annan utmaning är att de medel som finns i driftsbudgeten inte har förändrats de senaste åren. Kommunen 
anlägger exempelvis fler grönytor, men driftsbudgeten är oförändrad vilket leder till bristande underhåll av 
grönytor och rabatter. Detta skapar irritation och genererar klagomål från medborgarna. En vacker kommun 
med mycket grönska, träd och blommor bidrar till välmående och stolthet. Därför är det en stor utmaning att 
växla upp verksamheten och att överväga hur resurser kan skapas för att leva upp till detta. Kommunen är en 
aktör i den utvecklingen. Samtidigt är det av vikt att nämna att andra parter; såsom föreningar, företag och 
enskilda fastighetsägare även de behöver ta sitt ansvar för att höja trivselkänslan i kommunen. Förvaltningen 
gör i dagsläget bedömningen att det är främst i Tomelilla tätort det upplevs som ett problem.

1.1 Tomelilla kommuns utgångspunkter

Tomelilla ska vara platsen för inspiration och utveckling, här bygger vi ett hållbart samhälle för kommande 
generationer. Visionen pekar ut riktningen, beskriver ett önskat framtida tillstånd och tar hänsyn till de sociala, 
ekologiska och ekonomiska perspektiven.   

2. Verksamhetsidé

Att fortsätta förmedla samt tolka och tillämpa de lagar och riktlinjer som styr verksamheten tillsammans
med den politiska ambitionen i samhällsbyggandet.
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Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och miljömedvetet sätt med omtanke om kunder, invånare 
och besökare samt bidra till en hållbar samhällsutveckling. 

3. Nämndens 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 samt vattenplan
 underhålla och förvalta kommunala fastigheter och anläggningar med god tillgänglighet för 

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

kommunmedborgare för trivselhöjande 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 sker VA-

verksamheten i ett gemensamt bolag tillsammans med Simrishamns kommun. Det innebär att 
samhällsbyggnadsverksamheten är beställare av VA-tjänster från bolaget.

4. Fördelning av budget

Tilldelad ram fördelas enligt nedan:

Fördelning av driftsbudget i tusentals kronor

Driftsbudget Budget 2022 Budget 2021 Kommentarer

Nämnd 231 226
3000 Samhällsbyggnad centralt 3500 3649
3001 Gata/Park Övergripande 17083 13071 Trygghet och centrumutveckling 

1400 tkr, ökade kapitalkostnader 
för bl a Byavägen 

302 Miljö/Natur 575 563
305 Gata Park Drift 8593 9118 Intäkterna budgeteras högre då vi 

ser att de ökat under en period 
samt att vi ökat personalstyrkan 
med 4 st säsongsarbetare i 5 
månader.
Försköning i byarna 700 tkr

Intäkter -4650 -3055
Personal 6412 6085
Övriga kost ink kapitalkost 6831 6088
307 Plan 2257 2211
310 Fastighet -1217 0
Intäkter 46104 42676 Inkl. hyror 
Driftskostnader 301 -8843 -8582 Uppvärmning, lokalvård osv
Övriga kostnader inkl 
kapitaltjänstkost 302 

-24844 -24717 Inkl. kostnader för akt 330

Fastighetsunderhåll 305 -3558 -3558
Fastighetsadministration -3484 -2946
Tekniskt vaktmästeri -2821 -2808
Verksamhetsvaktmästare -15 -15
311 Fritidsverksamhet 17825 17658
383 Måltidsverkstan 3315 2243 Närodlad mat +700 tkr
Summa Budget 52162 48739
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

Kf § 75 Dnr KS 2020/179

Mål och budget 2022 med plan för 2023-
2024

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta Budgetförslag 2022 Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet, handlingsid: KS 2021.2325.

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 350 mnkr för 2022. 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 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 2022.

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

Kommunfullmäktige beslutar ge följande särskilda uppdrag:

 Analys av arbetet med utfasning av plastprodukter sker till 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen senast i juni 2022.

 Förebyggandearbete IFO/Polis redovisas senast april 2022 till 
familjenämnden och kommunstyrelsen.

 En återrapport samt analys och prognos med förslag på kommunens fortsatta 
mål och satsningar för hållbarhetsarbete inom miljöområdet. Utgå från 
nuvarande kriterier tillsammans med en prognos för framtida kriterier i 
Aktuell Hållbarhets ranking. Redovisas till kommunstyrelsen i oktober 2022.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 75 forts.

Reservation
Den moderata gruppen (Per-Martin Svensson, Ewa Carnbrand, Marianne Åkerblad, 
Emil Ekstrand, Margith Svensson, Kenneth Strömbeck, Alexander Verweij Svensson 
och Lennart Johansson), den centerpartistiska gruppen (Leif Sandberg, Maria 
Mickelåker, Magnus Nilsson, Charlotte Rosdala, Fatlum Avdullahu, Anette 
Thoresson, Anders Larsson och Bengt Högborg), Carina Persson (L) samt Bo Herou 
(KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Mål och budget för 2022, med plan 2023-2024, för Tomelilla kommun, behandlades 
på kommunstyrelsen den 2 juni 2021 och i kommunfullmäktige 21 juni 2021. 

Beslutet innebär:

 Fastställande av finansiella och verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning 2022

 Fastställande av resultat- och balansbudget för 2022-2024
 Fastställande av ramar för driftsbudget 2022
 Fastställande av låneram för år 2022
 Fastställande av borgensramen och borgensavgift för kommunala bolag 

för år 2022
 Fastställande av eventuell reservering till resultatutjämningsreserven
 Beslut om särskilda uppdrag

Ekonomichef Elisabeth Wahlström föredrar kommunstyrelsens förslag till 
budget.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär att Tomelilla kommun har en god ekonomisk hushållning. 

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

Miljöperspektivet
Förslaget innehåller satsningar som bland annat innebär lägre miljöpåverkan.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 75 forts.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2022 med plan för 2023-2024 handlingsid; 
Ks 2021.2158.

Kommunfullmäktige beslutar att de finansiella målen i detta dokument tillsammans 
med de av nämndernas och styrelsens föreslagna verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning utgör god ekonomisk hushållning för Tomelilla kommun.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2022-2024 i 
enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts- och investeringsbudget för 2022 i 
enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 350 mnkr för 2022. 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 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 2022.

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

Särskilda uppdrag

 En uppföljning av fritidschecken och ungdomssatsningen sker till kultur och 
fritidsnämnden senast i oktober 2022.

 Analys av arbetet med utfasning av plastprodukter sker till 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen senast i juni 2022.

 Förebyggandearbete IFO/Polis redovisas senast april 2022 till 
familjenämnden och kommunstyrelsen.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 75 forts.

 Analys av hur medel för trygghetsskapande åtgärder ska fördelas inom 
investerings- respektive driftbudget redovisas till kommunstyrelsen i februari 
2022.

 En återrapport samt analys av möjlig väg för att öka andel närproducerade 
livsmedel redovisas till samhällsbyggnadsnämnden i april 2022.

 En återrapport samt analys och prognos med förslag på kommunens fortsatta 
mål och satsningar för hållbarhetsarbete inom miljöområdet. Utgå från 
nuvarande kriterier tillsammans med en prognos för framtida kriterier i 
Aktuell Hållbarhets ranking. Redovisas till kommunstyrelsen i oktober 2022. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 59/2021, handlingsid: Ks 2021.2235.

Mål och budget 2022 med plan 2023-2024, handlingsid: Ks 2021.2158.

Budgetförslag 2022 Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, handlingsid: Ks 
2021.2325.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 59/2021:

Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2022 med plan för 2023-2024 handlingsid; 
Ks 2021.2158.

Kommunfullmäktige beslutar att de finansiella målen i detta dokument tillsammans 
med de av nämndernas och styrelsens föreslagna verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning utgör god ekonomisk hushållning för Tomelilla kommun.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2022-2024 i 
enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts- och investeringsbudget för 2022 i 
enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 350 mnkr för 2022. 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 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.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 75 forts.

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 2022.

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

Särskilda uppdrag

 En uppföljning av fritidschecken och ungdomssatsningen sker till kultur och 
fritidsnämnden senast i oktober 2022.

 Analys av arbetet med utfasning av plastprodukter sker till 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen senast i juni 2022.

 Förebyggandearbete IFO/Polis redovisas senast april 2022 till 
familjenämnden och kommunstyrelsen.

 Analys av hur medel för trygghetsskapande åtgärder ska fördelas inom 
investerings- respektive driftbudget redovisas till kommunstyrelsen i februari 
2022.

 En återrapport samt analys av möjlig väg för att öka andel närproducerade 
livsmedel redovisas till samhällsbyggnadsnämnden i april 2022.

 En återrapport samt analys och prognos med förslag på kommunens fortsatta 
mål och satsningar för hållbarhetsarbete inom miljöområdet. Utgå från 
nuvarande kriterier tillsammans med en prognos för framtida kriterier i 
Aktuell Hållbarhets ranking. Redovisas till kommunstyrelsen i oktober 2022.

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

Sara Anheden (S), Mona Nihlén (V) och Anders Throbäck (S) yrkar bifall till 
Budgetförslag 2022 Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, handlingsid: KS 
2021.2325, samt till kommunstyrelsens förslag att-satserna 5-9:

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 350 mnkr för 2022. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 75 forts.

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 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 2022.

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

Leif Sandberg (C) yrkar bifall till följande särskilda uppdrag som tilläggsyrkande:

 Analys av arbetet med utfasning av plastprodukter sker till 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen senast i juni 2022.

 Förebyggandearbete IFO/Polis redovisas senast april 2022 till 
familjenämnden och kommunstyrelsen.

 En återrapport samt analys och prognos med förslag på kommunens fortsatta 
mål och satsningar för hållbarhetsarbete inom miljöområdet. Utgå från 
nuvarande kriterier tillsammans med en prognos för framtida kriterier i 
Aktuell Hållbarhets ranking. Redovisas till kommunstyrelsen i oktober 2022.

Beslutsgång 1 – huvudförslag budget
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med Leif Sandberg med fleras yrkande.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för att Leif Sandberg (C) med fleras yrkande.

Nej-röst för att Sara Anheden (S) med fleras yrkande.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 75 forts.

Omröstning
Med 23 nej-röster mot 18 ja-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Sara 
Anheden med fleras yrkande.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Marianne Åkerblad (M), 
Emil Ekstrand (M), Margith Svensson (M), Kenneth Strömbeck (M), Alexander 
Verweij Svensson (M), Lennart Johansson (M), Leif Sandberg (C), Maria 
Mickelåker (C), Magnus Nilsson (C), Charlotte Rosdala (C), Fatlum Avdullahu (C), 
Anette Thoresson (C), Anders Larsson (C), Bengt Högborg (C), Carina Persson (L) 
och Bo Herou (KD).

Nej-röster: Sara Anheden (S), Torgny Larsson (S), Ida Bornlykke (S), Tina 
Bergström Darrell (S), Anders Throbäck (S), Inger Åbonde (S), Peter Boström (S), 
Anne-Maj Råberg (S), Helén Bladh (S), Kristin Skoog (S), Mona Nihlén (V), Figge 
Bergquist (V), Solveig Falk (MP), Per Gustafsson (SD), Paul Lennartsson (SD), Peo 
Örnsved (SD), Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), Tina Malm (SD), 
Thony Blomgren (SD), Jonas Olsson (SD), Kent Gustafsson (SD) och Birger 
Hörberger (SD).

Beslutsgång 2 – tilläggsyrkande plastprodukter
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med Leif Sandbergs yrkande.

Beslutsgång 3 – tilläggsyrkande förebyggande 
arbete IFO/Polis
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med Leif Sandbergs yrkande.

Beslutsgång 4 – tilläggsyrkande hållbarhetsarbete
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med Leif Sandbergs yrkande.
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Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 75 forts.

_________

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

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Johanna Kandell 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: johanna.kandell@tomelilla.se
Mobil: 070-995 83 30

Diarienummer: SBN 2021/17

Datum 11 november 2021

Aktuella upphandlingar för 
samhällsbyggnadsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av aktuella 
upphandlingar och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen presenterar information om samhällsbyggnadsnämndens pågående 
upphandlingar utifrån att samhällsbyggnadsnämnden på sammanträdet i januari 2021 
gav enheten i uppdrag att löpande redovisa dessa.

Aktuella upphandlingar redovisas i bilaga; Aktuella upphandlingar för 
samhällsbyggnadsnämnden, handlingsid: Sbn 2021.2479.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2021-11-11.

Aktuella upphandlingar för samhällsbyggnadsnämnden, handlingsid: Sbn 2021.2479.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Johanna Kandell

Nämndsekreterare
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Vara/tjänst Beskrivning Kontaktperson Verksamhet Entreprenör/Leverantör Status

Hantverksgatan GK och VA Martin Nilsson, Fredrik Gunnarsson Samhällsbyggnad Påbörjad

Ramavtal Glasarbeten Fastighet Inge Johansson Samhällsbyggnad Påbörjad

Livsmedel (alla) Kosten Ingela Dejenfeldt Samhällsbyggnad Tilldelad

Konstgräsplan Fastighet Håkan Johansen Samhällsbyggnad Nordic Service Arena AB Tilldelad

FKU Torgyta och GC-vägar GK Håkan Berggren Samhällsbyggnad Svevia AB Tilldelad

Larm och Bevakning 2019 SKL Avrop Håkan Johansen Samhällsbyggnad Avarn Security AB Tilldelad

Bränslepellet 2021 Fastighet Håkan Johansen Samhällsbyggnad Derome Timber AB Tilldelad

FKU Torgyta och GC-Vägar GK Ulrika Olsson Samhällsbyggnad Svevia AB Tilldelad

Redskapsbärare Fastighet Håkan Johansen Samhällsbyggnad OP Maskiner AB Tilldelad

FKU Grönegatan GK och VA Martin Nilsson, Fredrik Gunnarsson Samhällsbyggnad VA Gruppen AB Tilldelad

Elenergi SKL avrop Ulrika Olsson Samhällsbyggnad Vattenfall 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. Karaten 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 AB Tilldelad

Ramavtal Spolbilstjänster GK Rasmus Simonsen Samhällsbyggnad Puls AB Tilldelad

Färsk Kalkon Kosten Ingela Dejenfeldt Samhällsbyggnad Ingelsta Kalkon AB Tilldelad

Gatubelysningsservice GK Fredrik Gunnarsson Samhällsbyggnad Bogfelts Installation och Entreprenad AB Tilldelad

Ramavtal El, Tele och Teknisk säkerhet Fastighet Ulrika Olsson Samhällsbyggnad Tilldelad
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Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Johanna Kandell 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: johanna.kandell@tomelilla.se
Mobil: 070-995 83 30

Diarienummer: SBN 2021/4

Datum 8 november 2021

Redovisning av delegeringsbeslut 
oktober 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegeringsbeslut för 
oktober 2021 och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av delegeringsbeslut för samhällsbyggnadsnämnden gällande oktober 
2021 samt månadsrapport bostadsanpassning gällande oktober 2021. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2021-11-08.

Delegeringsbeslut oktober 2021, handlingsid: Sbn 2021.2480.

Månadsrapport bostadsanpassning oktober 2021, handlingsid: Sbn 2021.2481.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Johanna Kandell

Nämndsekreterare
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Postlista
Utskriftsdatum: 2021-11-01 Utskriven av: Eva Lärka

Diarieenhet: Samhällsbyggnadsnämnden

2021-10-01 - 2021-10-31Datum:

Inkomna, UpprättadeRiktning:
Avdelning: Alla

Handläggare: Alla
Sekretess: Visas ej

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

Fastighetsbeteckning
2021.2177 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan
2021-10-01 ***Sekretess*** Anna-Carin Larsson
SBN 2021/221 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.2180 I Ansökan - Beskärning av träd i Skåne-Tranås Ansökan
2021-10-02 Brantes Arboristtjänst Österlen Rasmus Simonsen
      Gata/Park/Natur

2021.2183 I Ansökan om tillfällig försäljning/torghandel - 
Dawood Normohammad 

Ansökan

2021-10-03 Dawood Normohammad Håkan Berggren
SBN 2021/6 Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2021 Gata/Park/Natur

2021.2191 I Tillståndsbevis och beslut enligt ordningslagen, 
lokala föreskrifter dnr A408.458/2021, 
Mikaelimarknad med tivoli, Centralgatan, 
Östergatan, Torget, Adelgatan och Gustafs Torg, 
2021-10-20--2021-10-22

Intyg

2021-10-05 Polismyndigheten Håkan Berggren
SBN 2021/15 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2021
Gata/Park/Natur

2021.2198 I Lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning på 
väg 1553 (Gårdlösavägen), avslag, dnr 258-
36675-2021

Beslut

2021-10-06 Länsstyrelsen Skåne Håkan Berggren
      Gata/Park/Natur

2021.2195 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan
2021-10-06 ***Sekretess*** Anna-Carin Larsson
SBN 2021/222 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 
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centralt/övergripande

2021.2208 I Stadsmiljöavtal – beslutat stöd för att främja 
hållbara stadsmiljöer - särskilt fokus cykel - 
Tomelilla kommun

Beslut

2021-10-08 Trafikverket Håkan Berggren
      Gata/Park/Natur

2021.2209 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan
2021-10-08 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.2216 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan
2021-10-11 ***Sekretess*** Anna-Carin Larsson
SBN 2021/224 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.2217 I Ansökan om grävningstillstånd, Malmövägen 8. 
Grävning samt tryckning längs Malmövägen, fiber 
till Tanka.

Ansökan

2021-10-11 Teleservice Bredband Skåne AB Eva Lärka
SBN 2021/5 Ansökan om grävningstillstånd 2021 Gata/Park/Natur

2021.2226 I Ansökan om grävningstillstånd,Spårvägen 4. 
Grävning av fiber

Ansökan

2021-10-12 Teleservice Bredband Skåne AB Eva Lärka
SBN 2021/5 Ansökan om grävningstillstånd 2021 Gata/Park/Natur

2021.2230 I Ansökan om grävningstillstånd, Kanalgatan 7e 
Smedstorp

Ansökan

2021-10-12 Teleservice Bredband Skåne AB Eva Lärka
SBN 2021/5 Ansökan om grävningstillstånd 2021 Gata/Park/Natur

2021.2238 I Begäran om yttrande tillstånd enligt ordningslagen 
och lokala ordningsföreskrifter, A553.748/2021, 
Skyltning för uppställningsplats för bilpool, 2021-
09-29--2022-02-04, Tomelilla station

Begäran

2021-10-12 Polismyndigheten Håkan Berggren
SBN 2021/15 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2021
Gata/Park/Natur

2021.2248 I Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning, 
fornlämningen L1991:955 (RAÄ Eljaröd 1:1)

Beslut

2021-10-13 Länsstyrelsen Skåne Niklas Sommelius
      Gata/Park/Natur

2021.2244 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan
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2021-10-13 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.2245 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan
2021-10-13 ***Sekretess*** Anna-Carin Larsson
SBN 2021/228 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.2251 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan
2021-10-14 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.2263 I Begäran om yttrande tillstånd enligt ordningslagen 
och lokala ordningsföreskrifter, A568.489/2021, 
Byggetablering, 2021-10-25--2021-12-31, 
Brüdigamsgatan parkering järnväg

Begäran

2021-10-14 Polismyndigheten Håkan Berggren
SBN 2021/15 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2021
Gata/Park/Natur

2021.2298 I Ansökan om grävningstillstånd, Ystadvägen 8 
Tomelilla

Ansökan

2021-10-15 Teleservice Bredband Skåne AB Eva Lärka
SBN 2021/5 Ansökan om grävningstillstånd 2021 Gata/Park/Natur

2021.2265 I Begäran om yttrande avseende vattenverksamhet 
- våtmark på Lunnarp 6_1, Tomelilla kommun, dnr 
40778-21

Begäran

2021-10-15 Länsstyrelsen Skåne Håkan Berggren
      Gata/Park/Natur

2021.2277 U Förslag - ansökningsblankett för 
försköningsbidrag och/eller projektbidrag

Ansökan

2021-10-15 Samhällsbyggnadsnämnden Håkan Berggren
SBN 2021/218 Modellfinansiering för föreningslivet i Tomelilla 

kommun
Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande

2021.2318 I Beslut PUI-2021-3898 Beslut
2021-10-18 IMY (no-reply) Thomas Lindberg
SBN 2021/220 Personuppgiftsincident (fastighet) Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.2304 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan
2021-10-19 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
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2021.2308 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan
2021-10-20 ***Sekretess*** Hannah Andersson
SBN 2021/238 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.2309 U Yttrande om beslut om upplåtelse av offentlig 
plats, A553.748/2021, Skyltning för 
uppställningsplats för bilpool, Tomelilla station, 
2021-09-29--2022-02-04

Yttrande

2021-10-20 Polismyndigheten Håkan Berggren
SBN 2021/15 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2021
Gata/Park/Natur

2021.2311 I Tillståndsbevis och beslut enligt ordningslagen, 
lokala föreskrifter dnr A568.489/2021, 
Byggetablering, Brüdigamsgatan parkering 
järnväg, 2021-10-25--2021-12-31

Intyg

2021-10-20 Polismyndigheten Eva Lärka
SBN 2021/15 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2021
Gata/Park/Natur

2021.2313 I Underrättelse med möjlighet till yttrande - 
Anmälan om vattenverksamhet gällande 
avvecklande av en vattenverksamhet på 
fastigheten Tullboda 1_10, dnr 535-40975-2021

Underrättelse

2021-10-20 Länsstyrelsen Skåne Håkan Berggren
      Gata/Park/Natur

2021.2316 I Ansökan om parkeringstillstånd för 
rörelseehindrad, -förlängning av tidigare tillstånd

Ansökan

2021-10-20 ***Sekretess*** Hannah Andersson
SBN 2021/234 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.2319 I Begäran om yttrande tillstånd enligt ordningslagen 
och lokala ordningsföreskrifter, 
A580.530/2021,Foodtruck, 2 bord och stolar, 
2021-10-11--2022-10-11,Malmövägen

Begäran

2021-10-20 Polismyndigheten Håkan Berggren
SBN 2021/15 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2021
Gata/Park/Natur

2021.2328 I Beslut - Ansökan om utbetalning av projektstöd, 
Österlens sköna vattendrag. Journalnummer 
2017-206-12 inom landsbygdsprogrammet 2014-
2020.

Beslut

2021-10-21 Jordbruksverket Niklas Sommelius
SBN 2020/276 Ansökan om medel för fortsättning på 

informationsprojekt Österlens sköna vattendrag
Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande
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Sidan  5 av 5

2021.2333 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, samt 
fakturor från MPR Lifts och Kiwa

Ansökan

2021-10-22 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.2344 I Ansökan om tillfällig försäljning/torghandel - 
Företagarna

Ansökan

2021-10-25 Företagarna Håkan Berggren
SBN 2021/6 Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2021 Gata/Park/Natur

2021.2360 I Dispens och delvis avslag från 
reservatsföreskrifter för mark-förläggning av 
starkströmskabel och uppförande av stag inom 
Verkeåns naturreservat, Agusa-Hallamölla på 
fastigheterna Fiskabäck 1:1 och Åkaröd 1:1, dnr, 
521-6670-2021

Beslut

2021-10-27 Länsstyrelsen Skåne Niklas Sommelius
      Gata/Park/Natur

2021.2353 U Ansökan om lantmäteriförrättning, Tomelilla 
237_63 och Tomelilla 237_60

Ansökan

2021-10-27 Lantmäteriet Niklas Sommelius
SBN 2021/244 Lantmäteriförrättning, Tomelilla 237_63 och 

Tomelilla 237_60
Gata/Park/Natur

2021.2376 I Ansökan om grävtillstånd, Malmövägen 3 Ansökan
2021-10-28 E.ON Energidistribution AB Eva Lärka
SBN 2021/5 Ansökan om grävningstillstånd 2021 Gata/Park/Natur

2021.2380 I Ansökan om grävtillstånd, Gustavsgatan 10 Ansökan
2021-10-28 ONE Nordic AB Eva Lärka
SBN 2021/5 Ansökan om grävningstillstånd 2021 Gata/Park/Natur

2021.2384 U Delegeringsbeslut Parkeringstillstånd Beslut
2021-10-29 ***Sekretess*** Hannah Andersson
SBN 2021/238 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Gata/Park/Natur

2021.2387 U Delegeringsbeslut Parkeringstillstånd Delegeringsbeslut
2021-10-29 ***Sekretess*** Hannah Andersson
SBN 2021/234 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Gata/Park/Natur
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BAB Rapport 1.2

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Beslut under perioden:

Från: 2021-10-01 Till: 2021-10-31 Utskrift: 2021-11-08

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Belopp

BAB 2021-029 Bifall 2021-10-13 16 875 kr

BAB 2021-034 Avslag 2021-10-27 0 kr

BAB 2021-035* Bifall 2021-10-04 1 786 kr

BAB 2021-044* Bifall 2021-10-25 4 042 kr

Summa: 22 703 kr

Antal poster: 4 st

Total summa: 22 703 kr

Totalt antal poster: 4 st
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BAB Rapport 1.2

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Avskrivna ärenden

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Belopp

Summa: 0 kr

Antal poster: 0 st

Total summa: 22 703 kr

Totalt antal poster: 4 st
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Johanna Kandell 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: johanna.kandell@tomelilla.se
Telefon: 070-995 83 30  

Diarienummer: SBN 2021/3

Datum 12 november 2021

Redovisning av anmälningsärenden 
2021-11-26

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden 
och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av anmälningsärenden för samhällsbyggnadsnämnden 2021-11-26:

 Beslut - Kf § 122/2021 Ändring i reglemente med lokala 
ordningsföreskrifter för Tomelilla kommun

Kommunfullmäktige beslutar bifalla samhällsbyggnadsnämndens förslag på 
förändringar i de lokala ordningsföreskrifterna i reglemente A 16:01 enligt 
bilaga, handlingsid: Ks 2021.3185.

 Beslut - Kf § 123/2021 Ändring i reglemente om skyldigheter kring 
renhållning på gångbana m m  i Tomelilla kommun 

Kommunfullmäktige beslutar bifalla samhällsbyggnadsnämndens förslag på 
förändringar i de lokala ordningsföreskrifterna i reglemente A 17:01 enligt 
bilaga med handlingsid: Ks 2021.3183.

Kommunfullmäktige beslutar att uppföljning av ärendet ska göras om ett år.
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2 (2)

 Beslut - Ksau § 199/2021 Dialoger och informationsärenden

Frågan om omdisponering av investeringsmedel mellan olika budgetår i 
samhällsbyggnadsnämnden kommer inte att beredas av kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Nämnden uppmanas att använda medlen under 2021 och 
informera kommunfullmäktige om ändrad användning.

 Kommunfullmäktige har den 25 oktober 2021 (Kf § 119/2021) beslutat att 
avvika från reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och 
god hushållning som stadgar att nämndernas budgetar ska antas senast den 
30 september. 

Med anledning av den osäkerhet som råder i samhällsekonomin och 
kommande höstproposition och dess konsekvenser på kommunens ekonomi 
beslutar kommunfullmäktige att nämndernas internbudgetar för år 2022 ska 
fastställas senast den 30 november 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2021-11-12.

Kf § 122/2021 Ändring i reglemente med lokala ordningsföreskrifter för Tomelilla 
kommun, handlingsid: Sbn 2021.2456.
Kf § 123/2021 Ändring i reglemente om skyldigheter kring renhållning på gångbana 
m m i Tomelilla kommun, handlingsid: Sbn 2021.2457.
Ksau § 199/2021 Dialoger och informationsärenden, handlingsid: Sbn 2021.2466.
Kf § 119/2021 Reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god 
ekonomisk hushållning, handlingsid: Sbn 2021.2455.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Johanna Kandell

Nämndsekreterare
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
25 oktober 2021

Justerandes sign

Kf § 122 Dnr KS 2021/156

Ändring i reglemente med lokala 
ordningsföreskrifter för Tomelilla 
kommun

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla samhällsbyggnadsnämndens förslag på 
förändringar i de lokala ordningsföreskrifterna i reglemente A 16:01 enligt bilaga, 
handlingsid: Ks 2021.3185.

Ärendebeskrivning
De lokala ordningsföreskrifterna är ett tillägg till ordningslagen, vilka är anpassade till 
varje kommuns lokala förutsättningar. De styr vad som är tillåtet att göra på offentlig 
plats i kommunen. Verksamheten redovisar förslag på förändringar i reglemente A 
16:1 enligt nedan. I bifogade reviderade reglemente är berörda stycken markerade 
med gult, ny eller ändrad text är röd. 

Förvaltningen föreslår följande förändringar:

A 16:1 Reglemente med lokala ordningsföreskrifter för 
Tomelilla kommun
Befintlig text.

Containrar
8 § Ägaren, eller den som har rättighet att nyttja container, som ställs upp på offentlig 
plats är skyldig att ansöka om belamringstillstånd av polismyndigheten. Containern 
ska tydligt märkas upp med ägarens, eller nyttjarens, namn, adress och 
telefonnummer.

Förslag på kompletterande text.

Containrar och byggställningar
8 § Ägaren, eller den som har rättighet att nyttja container eller byggställning, som 
ställs upp på offentlig plats är skyldig att ansöka om belamringstillstånd av 
polismyndigheten. Containern eller byggställningen ska tydligt märkas upp med 
ägarens, eller nyttjarens, namn, adress och telefonnummer.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
25 oktober 2021

Justerandes sign

§ 122 forts.

Ekonomiska konsekvenser
Verksamheten identifierar inga direkta ekonomiska konsekvenser utifrån beslutet.

Barnperspektivet
Verksamheten identifierar att man måste säkerställa att barn inte kommer till skada i 
trafiken. Växtligheten ska sköts vid våra bostadsgator så att sikten hålls fri i 
gaturummet.

Miljöperspektivet
Verksamheten identifierar inga direkta miljökonsekvenser utifrån beslutet.

Uppföljning
Vid behov.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar bifalla samhällsbyggnadsnämndens förslag på 
förändringar i de lokala ordningsföreskrifterna i reglemente A 16:01 enligt bilaga, 
handlingsid: Ks 2021.3185.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 112/2021, handlingsid: Ks 2021.3453.

A 16_1 Reglemente med lokala ordningsföreskrifter för Tomelilla 
kommun_reviderad, handlingsid: Ks 2021.3185.

Tidigare behandling
Samhällsbyggnadsnämnden § 69/2021:

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bifalla förvaltningens förslag på förändringar i 
de lokala ordningsföreskrifterna i reglemente A 16:01 enligt bilaga med handlingsid: 
Sbn 2021.1922 samt översänder desamma till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 173/2021:

Kommunfullmäktige beslutar bifalla samhällsbyggnadsnämndens förslag på 
förändringar i de lokala ordningsföreskrifterna i reglemente A 16:01 enligt bilaga med 
handlingsid: Ks 2021.3185.

Kommunstyrelsen § 112/2021:
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
25 oktober 2021

Justerandes sign

§ 122 forts.

Kommunfullmäktige beslutar bifalla samhällsbyggnadsnämndens förslag på 
förändringar i de lokala ordningsföreskrifterna i reglemente A 16:01 enligt bilaga, 
handlingsid: Ks 2021.3185.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sander Dijkstra (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

_________

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

KFS/Johanna Kandell
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
25 oktober 2021

Justerandes sign

Kf § 123 Dnr KS 2021/161

Ändring i reglemente om skyldigheter 
kring renhållning på gångbana m m  i 
Tomelilla kommun

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla samhällsbyggnadsnämndens förslag på 
förändringar i de lokala ordningsföreskrifterna i reglemente A 17:01 enligt bilaga med 
handlingsid: Ks 2021.3183.

Kommunfullmäktige beslutar att uppföljning av ärendet ska göras om ett år.

Ärendebeskrivning
De lokala ordningsföreskrifterna är ett tillägg till ordningslagen, vilka är anpassade till 
varje kommuns lokala förutsättningar. De styr vad som är tillåtet att göra på offentlig 
plats i kommunen. Verksamheten redovisar förslag på förändringar i A 17:1 enligt 
nedan. 

Förvaltningen föreslår följande förändringar:

A 17:1 Reglemente om skyldigheter kring renhållning på 
gångbana m.m. i Tomelilla kommun

Fastighetsinnehavares skyldighet
Befintlig text.
Övrigt såsom framkomlighet, trafiksäkerhet och trevnad
6 § Fastighetsinnehavaren skall också vidta erforderliga åtgärder för att 
hållagångbaneutrymmet i sådant skick att uppkomsten av sanitär olägenhet hindras 
samt de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga 
omständigheter kan ställas ifråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.

Uppställande av sopkärl för fordonstömning, vilka tillhandahållits av kommunen eller 
av denne anlitad entreprenör, får under tömningsdagen, och endast denna dag, 
uppställas på plats inom gångbaneutrymmet eller annat utrymme, som anvisats av 
kommunen.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
25 oktober 2021

Justerandes sign

§ 123 forts.

De åtgärder som krävs är bl.a. att se till att växter på fastigheten inte inkräktar på 
gångbanans behov av fri bredd och höjd, så att gångbanan kan fylla sin funktion för 
gångtrafikanter.
Vid utfart mot gata ska växter inte vara högre än 80 cm räknat från gatans nivå. 
Sikten ska vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Vid hörntomt intill en gång- och cykelväg eller gata ska växter inte vara högre än 80 
cm räknat från gatans nivå i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vartdera 
hållet.

Vid tomt intill gata, cykelväg eller gångbana ska buskar eller träd som sträcker sig ut 
över gata, cykelväg eller gångbana beskäras så att det finns fri höjd för trafikanter.

Den fria höjden som krävs är:

- Över gångbana minst 2,5 m

- Över cykelväg minst 3,2 m

- Över körbana minst 4,6 m

Om kommunen som väghållare gör bedömningen att växter på tomt utgör en fara 
för trafiksäkerheten kan kommunen utföra beskärning av växtlighet på 
tomtägarensbekostnad i enlighet med §§ 8–9 i detta reglemente.

Förslag på ny paragraf samt kompletterande text
Trafiksäkerhet på bostadsgator
Trafiksäkerheten på våra bostadsgator är viktig för både bilister och gångtrafikanter 
och det kräver att det är fri sikt i vårt gaturum. 

Befintlig text i §6 som flyttas till denna paragraf.
Vid utfart mot gata ska växter inte vara högre än 80 cm räknat från gatans nivå. 
Sikten ska vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan. 

Vid hörntomt intill en gång- och cykelväg eller gata ska växter inte vara högre än 80 
cm räknat från gatans nivå i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera 
håll.

Vid tomt intill gata, cykelväg eller gångbana ska buskar eller träd som sträcker sig ut 
över gata, cykelväg eller gångbana beskäras så att det finns fri höjd för trafikanter.

Den fria höjden som krävs är:

- Över gångbana minst 2,5 m

- Över cykelväg minst 3,2 m
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
25 oktober 2021

Justerandes sign

§ 123 forts.

- Över körbana minst 4,6 m

Befintlig text
Om kommunen som väghållare gör bedömningen att växter på tomt utgör en fara 
för trafiksäkerheten kan kommunen utföra beskärning av växtlighet på tomtägarens 
bekostnad i enlighet med §§ 8–9 i detta reglemente.

Förslag på ändring av text
Om kommunen som väghållare gör bedömningen att växter på tomt utgör en fara 
för trafiksäkerheten kommer fastighetsägaren få en skriftlig tillsägelse att utföra 
åtgärden.

Om åtgärder ej vidtas anses fastighetsinnehavaren försumlig i sin tillsyn över 
fastigheten och fastighetsinnehavaren erhåller ett föreläggande i enlighet med §§8–9 i 
detta reglemente.
Föreläggandet kan förenas med vite om inte åtgärden har vidtagits.

Befintlig text
Åtgärder vid ej utförda åtaganden i enlighet med detta reglemente
8 § Om fastighetsägaren inte fullgör sina åtaganden avseende beskärning av 
växtlighet enligt denna författning inom rimlig tid efter skriftlig tillsägelse, utför 
Tomelilla kommun beskärning.

Förslag på ändring av text
Om fastighetsägaren inte fullgör sina åtaganden avseende beskärning av växtlighet 
enligt denna författning inom rimlig tid efter skriftlig tillsägelse, erhålls ett 
föreläggande. Föreläggandet kan förenas med vite om inte åtgärden har vidtagits.

Ekonomiska konsekvenser
Verksamheten identifierar inga direkta ekonomiska konsekvenser utifrån beslutet.

Barnperspektivet
Verksamheten identifierar att man måste säkerställa att barn inte kommer till skada i 
trafiken. Växtligheten ska sköts vid våra bostadsgator så att sikten hålls fri i 
gaturummet.

Miljöperspektivet
Verksamheten identifierar inga direkta miljökonsekvenser utifrån beslutet.

55



Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
25 oktober 2021

Justerandes sign

§ 123 forts.

Uppföljning
Vid behov.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar bifalla samhällsbyggnadsnämndens förslag på 
förändringar i de lokala ordningsföreskrifterna i reglemente A 17:01 enligt bilaga med 
handlingsid: Ks 2021.3183.

Kommunfullmäktige beslutar att uppföljning av ärendet ska göras om ett år.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 113/2021, handlingsid: Ks 2021.3454.

A 17:01 Reglemente om skyldigheter kring renhållning på gångbana m m  i Tomelilla 
kommun (slutlig version Sbn § 69 2021-08-27), handlingsid: Ks 2021.3089.

Tidigare behandling
Samhällsbyggnadsnämnden § 69/2021:

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bifalla förvaltningens förslag på förändringar i 
de lokala ordningsföreskrifterna i reglemente A 17:01 enligt bilaga med handlingsid: 
Sbn 2021.1924 samt översänder desamma till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 173/2021:

Kommunfullmäktige beslutar bifalla samhällsbyggnadsnämndens förslag på 
förändringar i de lokala ordningsföreskrifterna i reglemente A 17:01 enligt bilaga med 
handlingsid: Ks 2021.3183.

Kommunstyrelsen § 113/2021:

Kommunfullmäktige beslutar bifalla samhällsbyggnadsnämndens förslag på 
förändringar i de lokala ordningsföreskrifterna i reglemente A 17:01 enligt bilaga med 
handlingsid: Ks 2021.3183.

Kommunfullmäktige beslutar att uppföljning av ärendet ska göras om ett år.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sander Dijkstra (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
25 oktober 2021

Justerandes sign

§ 123 forts.

_________

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

KFS/Johanna Kandell 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 november 2021

Justerandes sign

Ksau § 199 Dnr KS 2021/3

Dialoger och informationsärenden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Säkerhetssamordnare Niklas Månsson informerar bland annat om följande:

- Trygghets- och säkerhetsarbetet flyter på bra. Handlingsplaner är satta och 
nulägesbild för senare åtgärder har gjorts.

- Metodiken är bland annat att inhämta feedback från dem som arbetar 
samhällsnära i det offentliga rummet som polis, fältare, hemtjänstpersonal 
och socialtjänst.

- Arbetar med lokala BRÅ för att hitta nyckelpersoner.

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson informerar bland annat om följande:

- Möte med säkerhetschef Gabriella Westheim som gett en bra bild av arbetet 
och handlingsplan.

- Risk- och sårbarhetsanalys ger svar på en del av det som finns i 
handlingsplanen, bland annat rutiner för kameraövervakning.

- Verksamhetsutvecklare Frida Tiberini från Sjöbo kommun och 
verksamhetsutvecklare Stefan Persson kommer samköra parallellt under 
hösten angående EU-projekt.

Trafikverket (utredningsledare Patrick Olsson, kommunansvarig samhällsplanerare 
Sara Lundgren och åtgärdsplanerare Martin Albrektsson) och Region Skåne 
(ordförande i kollektivtrafiknämnden Carina Zachau (M) och ordförande i Regionala 
utvecklingsnämnden Anna Jähnke (M)) för dialog med utskottet om 
Åtgärdsvalsstudie (ÅVS 11) för riksväg 11 varvid bland annat följande framkommer:

- Patrick Olsson redogör för processen för åtgärdsvalsstudien och uppger att 
det helt enkelt är för lite trafik mellan Tomelilla och Simrishamn för att 
finansiering till de åtgärder som behövs ska bli verklighet.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 november 2021

Justerandes sign

§ 199 forts.

- Diskussion förs varvid det framkommer att det saknas ett helhetsgrepp och 
övergripande ansvar för att få åtgärder gjorda, även om det fanns 
finansiering. Det finns bra idéer och förslag men vem ska föra det framåt?

- Tåget skulle kunna vara en bra lösning men det fungerar inte med 
entimmestrafik och halvtimmestrafik kommer inte att finnas förrän tidigast  
2037. 

- Busstrafiken är bra och viktig för de mellanliggande byarna men problem 
med långsamtgående fordon på den smala vägen.

- Omkörningsfält är det som saknas för att stora delar av problemet ska lösas.

- Utskottet tackar för en bra dialog. 

Projektledare Pernilla Colhag och Cecilia Henrikson informerar om projektet hållbar 
platsutveckling i Fyledalen och Hallamölla och uppger bland annat följande:

- Tomelilla kommun är en av 11 kommuner som fått medel från 
Tillväxtverket för projektet.

- Bakgrunden är att naturen och platser tagit mycket stryk under pandemin 
med bland annat många naturovana besökare och fler besökare än 
normalt.

- Det behövs åtgärder på både kort och lång sikt men projektet är 
tidsbegränsat. Många av de åtgärder som gjorts har haft god effekt.

- En tanke som lyfts är att utbilda ungdomar till naturvärdar.

HR-chef Johan Lexfors informerar om pensionsförmån 62-65 år enligt reglemente. 

Vidare redogörs för personal- och fackföreningsfrågor.

HR-strateg Linnéa Olsson informerar om förvaltningsövergripande 
kompetensförsörjningsplan.

Socialchef Camilla Andersson informerar om kompetensförsörjning och arbetsmiljö 
och uppger bland annat följande:
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 november 2021

Justerandes sign

§ 199 forts.

- Verksamheten har haft workshops med inriktning på lönebildning, 
arbetsmiljö, arbetsorganisation m.m. med stort intresse från facken. 
Inflytande och delaktighet upplevs som mycket viktigt.

- Kompetensutveckling fortgår med bland annat Yrkesresan och 
Omsorgscollege.

Skolchef Johan Holmqvist informerar om verksamhetens kompetensutveckling och 
uppger bland annat följande:

- Det gäller att hitta, behålla och utveckla medarbetare.

- Tomelilla ligger bra till när det gäller legitimerade lärare och en bra 
ranking av Lärarförbundet (ranking av lärare).

- I lärarleden pratas det mer om arbetsmiljö än löner.

Kanslichef Johan Linander lyfter frågan om fortsatt hyra av Stenhuset vid Torget 
varvid utskottet förordar hyra vid varje enskilt tillfälle.

Ekonomichef Elisabeth Wahlström informerar om följande:

- Taxa och regleringen gällande ”nollenergihus”.

- Tidplan mål och budget 2023 varvid det uppmärksammas att det är 
politikerdag den 17 januari 2022.

Sara Anheden (S) lyfter fråga om arvode eller ej till förtroendevalda vid olika slag av 
sammankomster. Utskottet noterar informationen.

Frågan om omdisponering av investeringsmedel mellan olika budgetår i 
samhällsbyggnadsnämnden kommer inte att beredas av kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Nämnden uppmanas att använda medlen under 2021 och informera 
kommunfullmäktige om ändrad användning.

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

Sammanträdesdatum
3 november 2021

Justerandes sign

§ 199 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 20 oktober handlingsid: Ks 2021.3654.

Sbn § 90/2021, handlingsid: Ks 2021.3660.

_________

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadsnämnden

61



Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
25 oktober 2021

Justerandes sign

Kf § 119 Dnr KS 2018/235

Reglemente för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god 
ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avvika från reglemente för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god hushållning som stadgar att nämndernas budgetar 
ska antas senast den 30 september. 

Med anledning av den osäkerhet som råder i samhällsekonomin och kommande 
höstproposition och dess konsekvenser på kommunens ekonomi beslutar 
kommunfullmäktige att nämndernas internbudgetar för år 2022 ska fastställas senast 
den 30 november 2021.

Ärendebeskrivning
Sveriges kommuner och landsting har i sin senaste prognos pekat på en snabbare 
ökning av skatteunderlagstillväxt under 2021 än tidigare prognoser men en svagare 
utveckling kommande år än tidigare beräkningar. Förändringen bedöms i detta skede 
inte påverka skatteintäkterna i någon större utsträckning. Däremot så signaleras det 
om ett reformutrymme på totalt 74 miljarder i kommandet höstbudget och i 
dagsläget är det okänt hur mycket som kommer att tillfalla den kommunala budgeten. 

I kommunens reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god 
ekonomisk hushållning stadgas att nämndernas internbudgetar ska antas senast den 
30 september. Med tanke på den kommande budgetpropositionen och dess 
eventuella konsekvenser för kommunens ekonomi bedöms förutsättningarna för 
nämnderna att anta en genomarbetad internbudget i september som svår. Med tanke 
på att några större besparingskrav inte finns i de av kommunfullmäktige fastställda 
nämndsramarna bedöms förutsättningarna att temporärt flytta tidpunkten för 
beslutande av internbudgeten för nämnderna flyttas till att senast den 30 november 
2021 som goda.

Ekonomiska konsekvenser
Utifrån den ekonomiska osäkerheten framförallt i form av budgetpropositionen och 
dess beslut bedöms möjligheterna att få bättre underlag till internbudgetarna för 
kommande års verksamhet med en senarelagd beslutsprocess.

62



Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
25 oktober 2021

Justerandes sign

§ 119 forts.

Barnperspektivet
Utifrån osäkerheten angående satsningar inom barn- och ungdomsverksamhet i 
budgetpropositionens innehåll bedöms möjligheterna att få bättre underlag till 
internbudgetarna för kommande års verksamhet öka med en senarelagd 
beslutsprocess.

Miljöperspektivet
Utifrån osäkerheten angående satsningar inom miljöverksamheten i 
budgetpropositionens innehåll bedöms möjligheterna att få bättre underlag till 
internbudgetarna för kommande års verksamhet öka med en senarelagd 
beslutsprocess.

Uppföljning
Uppföljning av budgeten för 2022 sker i tre gånger per år, tertial 1, tertial 2 (tillika 
delårsbokslut) samt årsbokslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avvika från reglemente för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god hushållning som stadgar att nämndernas budgetar 
ska antas senast den 30 september. 

Med anledning av den osäkerhet som råder i samhällsekonomin och kommande 
höstproposition och dess konsekvenser på kommunens ekonomi beslutar 
kommunfullmäktige att nämndernas internbudgetar för år 2022 ska fastställas senast 
den 30 november 2021.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 106/2021, handlingsid: Ks 2021.3448.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 165/2021:

Kommunfullmäktige beslutar att avvika från reglemente för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god hushållning som stadgar att nämndernas budgetar 
ska antas senast den 30 september. 

Med anledning av den osäkerhet som råder i samhällsekonomin och kommande 
höstproposition och dess konsekvenser på kommunens ekonomi beslutar 
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
25 oktober 2021

Justerandes sign

§ 119 forts.

kommunfullmäktige att nämndernas internbudgetar för år 2022 ska fastställas senast 
den 30 november 2021.

Kommunstyrelsen § 106/2021:

Kommunfullmäktige beslutar att avvika från reglemente för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god hushållning som stadgar att nämndernas budgetar 
ska antas senast den 30 september. 

Med anledning av den osäkerhet som råder i samhällsekonomin och kommande 
höstproposition och dess konsekvenser på kommunens ekonomi beslutar 
kommunfullmäktige att nämndernas internbudgetar för år 2022 ska fastställas senast 
den 30 november 2021.

_________

Beslutet skickas till:

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Byggnadsnämnden

Familjenämnden

Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Överförmyndarnämnden

Socialchef Camilla Andersson

Skolchef Johan Holmqvist

Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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