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Sidnr

Samhällsbyggnadsnämnden

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

Diarienummer: SBN 2022/2
Datum 25 januari 2022

Dialoger och informationsärenden 202202-11
Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma
till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden genomför idag dialoger och information enligt följande:
1. Jan-Åke Johansson, belysningsingenjör på Eon, informerar om
belysningsplanen i Tomelilla kommun.
2. Ingela Dejenfelt från måltidsverkstan informerar om projektet alternativ till
matsvinn.
3. Information från ordförande Sander Dijkstra (M)
4. Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
- Prognos för årsbokslut 2021
5. Information från teknisk chef Ulrika Olsson
6. Information från planeringsingenjör Håkan Berggren

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-01-25.
Samhällsbyggnad centralt/övergripande
Johanna Kandell
Nämndsekreterare

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 december 2021

Rev § 66

Dnr KS 2021/225

Uppföljning av granskningar 2019 i
Tomelilla kommun
Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar följande:
-

Att godkänna granskningsrapport ”Uppföljning av granskningar 2019 –
Tomelilla kommun ”.
Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse till
kommunstyrelsen och byggnadsnämnden för yttrande senast 2022-0317 och till familjenämnden, vård och omsorgsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden, Tomelilla-Ystad- Sjöbo
överförmyndarnämnd och kultur- och fritidsnämnden för information
samt till kommunfullmäktige för kännedom.

Ärendebeskrivning

På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG AB genomfört en
uppföljningsgranskning av de fördjupade granskningar som revisorerna genomförde
2019. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar följande:
-

Att godkänna granskningsrapport ”Uppföljning av granskningar 2019 –
Tomelilla kommun ”.
Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse till
kommunstyrelsen och byggnadsnämnden för yttrande senast 2022-0317 och till familjenämnden, vård och omsorgsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden, Tomelilla-Ystad- Sjöbo
överförmyndarnämnd och kultur- och fritidsnämnden för information
samt till kommunfullmäktige för kännedom.

Justerandes sign
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 december 2021

§ 66 forts

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-12-03, handlingsid: Ks
2021.4308
SLUTLIG_Uppföjning granskningar 2019 - Tomelilla kommun, handlingsid: Ks
2021.4320
Missivskrivelse_Uppföljning av granskningar 2019_signerad, handlingsid: Ks
2021.4321
Missivskrivelse_Uppföljning av granskningar 2019_byggnadsnämnden_signerad,
handlingsid: Ks 2021.4322
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen för yttrande
Byggnadsnämnden för yttrande
Familjenämnden för information
Vård och omsorgsnämnden för information
Samhällsbyggnadsnämnden för information
Tomelilla-Sjöbo- Ystad Överförmyndarnämnd för information
Kultur- och fritidsnämnden för information
Kommunfullmäktige för kännedom

Justerandes sign
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MISSIV

Revisorerna
Till:
Vård- och omsorgsnämnden, familjenämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden,
Tomelilla-Sjöbo-Ystad överförmyndarnämnd
För kännedom:
Kommunfullmäktige

Uppföljning av granskningar utförda 2019
På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat huruvida de rekommendationer
som lämnats i samband med fem utvalda granskningar som genomfördes 2019 har haft någon effekt.
Vidare har revisorerna granskat huruvida direkta brister som noterats i samband med granskningarna
har åtgärdats. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.
Revisorerna behandlade bifogad revisionsrapport vid sitt sammanträde 2021-12-14 och beslutade att
översända rapporten till berörda nämnder för information och till kommunfullmäktige för kännedom.
Iakttagelser som framkommit i rapporten kommer följas upp av revisorerna i samband med deras
årliga dialogmöten med nämnder och styrelser.
2021-12-14

Signature reference: 4168b4f9-ac53-4de8-aef6-a35a4ddd48b0

Ulla-Christina Lindberg
Ordförande revisorerna
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Ulla-Christina Lindberg
Date: 2021-12-14 13:32:47
BankID refno: 58f6db79-8f56-4738-8845-f3da143e4c6d

Signature reference: 4168b4f9-ac53-4de8-aef6-a35a4ddd48b0

Ordförande Revisorerna: Ulla-Christina Lindberg

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.
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TOMELILLA KOMMUNS
REVISORER

Uppföljning av granskningar utförda 2019
Granskningsrapport
2021-12-14
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BAKGRUND, SYFTE OCH METOD
Granskningen avser följande granskningar som
genomfördes 2019:

Bakgrund
Revisorerna i Tomelilla kommun avser granska huruvida de
rekommendationer som lämnats i samband med fem utvalda
granskningar som genomfördes 2019 har haft någon effekt.
Vidare avser revisorerna granska huruvida direkta brister som
noterats i samband med granskningarna har åtgärdats.

— Granskning av avyttring av inventarier
— Granskning av intern kontroll
— Granskning av färdtjänsten
— Granskning av måltidsverkstan
— Granskning av bygglov

Syfte och revisionsfrågor

Revisionskriterier

Syftet med granskningen är att bedöma om granskningar utförda
under 2019 har haft någon effekt och om den granskade
nämnden vidtagit några åtgärder med anledning av de
förbättringsområden som framkommit.

Uppföljningen utgår från de bedömningar och rekommendationer
som lämnades i respektive granskningsrapport samt utifrån de
missiv som ansvarig nämnd lämnade som svar till revisionen
efter det att granskningen kommunicerats.

Granskningen avser att besvara följande revisionsfrågor:

Metod

— Har nämnden åtgärdat iakttagna förbättringsområden?

De fem för uppföljningen aktuella granskningsrapporterna med
tillhörande missiv samt nämndernas svar på respektive
granskning har granskats. Utifrån detta underlag har ett antal
uppföljningsfrågor upprättats. Ansvariga tjänstepersoner har
ombetts att besvara frågor utifrån vilka åtgärder som vidtagits.
Inom ramen för uppföljningen har vissa parallella kontroller av
lämnade uppgifter genomförts. Styrdokument och beslut som
verifierar svaren har även inhämtats vid behov.

— Har nämnden varit lyhörda till de rekommendationer som
framförts?
— Har nämnden fullföljt de åtgärder som beskrivs i deras
yttrande?

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a
Swiss entity. All rights reserved.
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GRANSKNING AV KOMMUNENS KONTROLL VID AVYTTRING AV INVENTARIER
Bedömningar från granskningen 2019

Intern kontroll

Regler, rutiner och riktlinjer
Det finns framtagna rutiner för avyttring av inventarier i Tomelilla
kommun men dessa behöver förtydligas i vissa väsentliga delar.
För att säkerställa enhetliga avyttringsrutiner bedömer vi det vara
av vikt att det tydligt framgår vad som är att förstå som mindre
omfattande avyttring kontra en avyttring av större omfattning. Hur
behovsavstämning ska ske mellan verksamheter bör tydliggöras,
samt ett klargörande av hur dokumentering och diarieföring av
processens olika delar ska ske. Vi noterar vidare att det inte
anges någon närmare beskrivning av hur värdering ska gå till i
avyttringsprocessen. Detta sista moment bedömer vi som
centralt för att säkerställa en likartad och korrekt hantering vid
värderingsförfarandet.
Avyttringar 2018
Vi noterar att granskade avyttringar delvis genomförts i enlighet
med de rutiner som nu framarbetats. Vi anser det vara av värde
att det för respektive avyttrat objekt återfinns en tydlig och
transparent redovisning. Detta är inte fallet med de försäljningar
som genomförts med Klaravik där totalbeloppet för flera
genomförda avyttringar samredovisas, vilket vi bedömer vi vara
en brist som försvårar uppföljning.
Vidare bedömer vi det vara av vikt att en chef attesterar
avyttringar, vilket även rutinen numera framhåller. Samtliga
avyttringar har skett utan dokumenterat godkännande av
ekonomichefen. Rörande försäljning av gatsten har
kommunchefen signerat försäljningen, vilket vi ur
ansvarssynpunkt bedömer som fullgott.

Vi ser det som en brist att kommunstyrelsen inte har antagit en
ny internkontrollplan för 2018. Vi noterar dock att uppföljning har
skett utifrån de granskningsområden som kvarstod från 2017 års
internkontrollplan, samt att kommunstyrelsen antagit en ny
internkontrollplan för 2019 vilken följer reglementet och COSOmodellens riktlinjer, vilket vi bedömer vara positivt.
Utifrån vår erfarenhet gällande följsamheten av mallar och rutiner
(framlagt riskområde i 2019 års plan) betraktar vi en
riskvärdering till 1 som en mycket låg bedömning. En sådan risks
eventuella konsekvenser och dess sannolikhet för att inträffa bör,
utifrån vår erfarenhet, medföra en betydligt högre riskvärdering.

Rekommendationer från granskningen 2019
— Att tillse att dokumenterade rutiner för avyttring förtydligas,
särskilt avseende förfarandet vid extern försäljning, hur
behovsavstämning ska ske mellan verksamheter, samt
avseende dokumentering och diarieföring av olika moment
— att säkerställa att genomförda avyttringar bokförs på samma
sätt, samt
— att säkerställa att uppföljning avseende rutinefterlevnad
genomförs.

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a
Swiss entity. All rights reserved.
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GRANSKNING AV KOMMUNENS KONTROLL VID AVYTTRING AV INVENTARIER
Kommunstyrelsens svar till revisionen (beslut daterat
28 augusti 2019, § 106)

Samhällsbyggnadsnämndens svar till revisionen
(beslut daterat 24 maj 2019, § 62)

En uppdatering av nuvarande förvaltningsövergripande rutiner för
avyttring av lös egendom och utköp av IT-utrustning kommer att
genomföras under året. Syftet är att bättre beskriva
tillvägagångssätt samt säkerställa en korrekt hantering i alla led
genom att förtydliga ekonomiavdelningens roll vid avyttringar.
Förutsättningen för rutinefterlevnad inklusive spridning av
gällande rutiner, dokumentering, redovisning och diarieföring av
avyttringar förbättras därmed. Målet är att det ska vara lätt att
göra rätt.

Samhällsbyggnadsnämnden tar kritiken på fullt allvar.
Förändringen som har skett genom inrättandet av nämnd istället
för utskott leder också till förändringar av styrningen och
kontrollen. Nämnden har exempelvis inte någon egen
internkontrollplan eller utarbetat mätetal som följer upp de mål
som nämnden har antagit.

Delegeringsregler för avyttring i varje styrelse/nämnd behöver
ses över och definition av vad som bedöms vara ren
verkställighet anpassas till respektive styrelse/nämnds
ansvarsområdet.
Uppföljning av avyttringar gjorda på delegation ska göras till
respektive styrelse/nämnd.

Samhällsbyggnadsverksamheten anser det viktigt att utarbeta
dokumenterade rutiner. Det är ett arbete som får ske i nära
samarbete med ekonomifunktionen och ledningskontoret.
Under hösten kommer samhällsbyggnadsverksamheten, då
omorganiseringen har fullt ut verkställts, utarbeta en interkontroll
och säkerställa att de rutiner och processer som finns efterlevs
enligt gängse styrdokument/rutiner.

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a
Swiss entity. All rights reserved.
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GRANSKNING AV KOMMUNENS KONTROLL VID AVYTTRING AV INVENTARIER
Vad visar uppföljningen?
Kommunstyrelsen
Har kommunstyrelsen förtydligat rutinerna för avyttring av inventarier,
framförallt när det gäller: förfarande vid extern försäljning, hur behov
avstämning ska ske mellan verksamheter, samt avseende
dokumentering och diarieföring av olika moment?
Reviderad ”Rutin för avyttring av inventarier, utrustning och annan lös
egendom”, har antagits av kommundirektören 1 november 2019. Enligt
ekonomichefen har rutinen informerats om på kommunstyrelsen, och
hanterats via kommunens ledningsgrupp och ut i arbetsgrupperna via
arbetsplatsmöten.
Tidigare skedde ingen egentlig behovsavstämning utan inventarier
(möbler framförallt) som blivit över av olika anledningar hamnade i
förråd runt om i kommunen och någon samordning skedde inte.
Tomelilla kommun har tillsammans med Ystad, Trelleborg och Skurup
genomfört en upphandling av delningstjänsten Myloc Sharing, ett
”kommunalt blocket”. I denna tjänst kan man se tillgängliga inventarier
inom kommunen och det är i första hand där verksamheterna ska
beställa om inventarien finns, i andra hand är tanken att man har
tillgång till Ystads inventarier som de själva inte behöver.
Enligt ekonomichefen har kommunen haft tjänsten i ca två år men det
har varit problem med att hitta förråd i kommunen som kan ta emot
möbler och personal som kan transportera inventarierna till köparen.
Från och med november i år har dock kommunen påbörjat användandet
av deras interna blockettjänst – dock i mindre skala men detta
tillsammans med deras upphandling av begagnade möbler har enligt
ekonomichefen inneburit lägre kostnader och ett mer hållbart synsätt
inom förvaltningen.

Om inget behov finns ska inventarien transporters till
återvinningen och där skänkas till frivillig organisationer
(Erikshjälpen/Röda korset mfl). Naturligtvis så kastas inventarien
om den är trasig men det görs direkt när den byts ut och ingår
inte i det kommunala blocket.
Inventariehanteringen med det tidigare systemet med många
olika förråd diariefördes inte. I delningstjänsten ska inventarierna
fotograferas och läggas upp på intranätet så alla verksamheter
kan se vad som finns tillgängligt och hur skicket är. Därmed
kommer en dokumentation automatiskt att ske vid ”försäljning”.
Extern försäljning sker framförallt av större inventarier såsom
bilar, transportfordon. Värdering sker endera delen via
Kvarndammen eller framgår av offert från annat
transportleverantör. Avstämning sker mot bokfört värde i
anläggningsreskontran. Det sker en avstämning med
ekonomiavdelningen i samband med dessa större avyttringar.
Ett exempel under 2021 har varit avyttring av konstgräsplan där
såväl ekonomi- som kansliavdelningen har varit informerade.
(kansliet med anledning av juridiska frågor). I detta fallet var det
inte någon försäljning utan kommunen skänkte bort hela/delar av
konstgräsplanen i utbyte mot att förningarna transporterade bort
konstgräset själva.
När det gäller avyttring av datorer så sker det inte
överhuvudtaget mer än till en upphandlad leverantör (ATEA) som
tar emot utrustningen.
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GRANSKNING AV KOMMUNENS KONTROLL VID AVYTTRING AV INVENTARIER
Vad visar uppföljningen?

Samhällsbyggnadsnämnden

Kommunstyrelsen (forts.)

Sedan den förra granskningen har kommunledningskontoret tagit
fram rutiner och regler för hur inventarier ska kunna säljas.

Har kommunstyrelsen säkerställt att genomförda avyttringar
bokförs på ett enhetligt sätt?

Samhällsbyggnadsverksamheten har sedan granskningen
avyttrat en inventarie (konstgräsplan) i enlighet med gällande
rutin och regler.

Kommunen använder systemet kommun Bas där det framgår hur
kontering ska ske. Alla inbetalningar kommer via
ekonomiavdelningen som kan säkerställa att poster som finns i
anläggningsreskontran ska utrangeras (alternativt tas in som en
driftintäkt).

Huruvida inventarier bokförs rätt är inte en fråga som
samhällsbyggnadsnämnden bedömer är inom nämndens ansvar
eller samhällsbyggnadsverksamheten utan detta ansvar ligger på
kommunledningskontorets medarbetare och därmed
kommunstyrelsen eftersom nämnden eller
samhällsbyggandsverksamheten inte har egna ekonomer.

Har kommunstyrelsen säkerställt att uppföljning av
rutinefterlevnad genomförs?
I dagsläget har inte någon speciell uppföljning skett mer än vid
större avyttringar, där kommunen har ett bokfört värde att reglera
försäljningen mot. Enligt ekonomichefen finns kontrollmomentet
dock med i riskanalysen för 2022.

Vår bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att åtgärder vidtagits utifrån
rekommendationerna i den tidigare granskningen. Vi grundar vår
bedömning på att kommunstyrelsen genom kommundirektör har
reviderat rutinerna för avyttring av inventarier, utrustning och
annan lös egendom under hösten 2019. Därtill har förtydligande
gjorts i rutiner och delegeringsregler avseende
behovsavstämning av inventarier genom delningstjänsten Myloc
Sharing. Vi kan dock konstatera att kommunstyrelsen sedan
granskningen genomfördes inte genomfört någon särskilt
uppföljning av hur rutinerna efterlevs. Detta kommer dock ingå i
kommunstyrelsens interna kontrollplan för 2022.
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GRANSKING AV BYGGLOVSPROCESSEN
Bedömningar från granskningen 2019
Plan- och bygglagens krav

Organisation
Det finns till stor del framtagna rutiner som kan säkerställa en
ändamålsenlig ärendehantering för bygglovsprocessen, vilket vi
bedömer vara positivt. Det finns dock uppenbara brister vad
gäller verksamhetens organisation och sårbarhet med tanke på
den rådande personalstyrkan. Om bygglovschefen eller
bygglovshandläggaren skulle vara sjuk en längre period eller
lämna enheten skulle detta leda till att handläggningsrutinerna
slutar att fungera. Det är därför viktigt att nämnden säkerställer
att det finns tillräckliga resurser för att minska sårbarheten i
bygglovsprocessen.
Därutöver är det enligt uppgift en hög arbetsbelastning på
enheten vilket är information som inte har nått politikerna. Vi
finner det vara en brist att nämnden inte har kännedom om
arbetsmiljön i verksamheten eftersom det är deras ansvar. Det
räcker i vår mening inte att ha koll på verksamhetens resultat och
därmed utgå från att det står rätt till i verksamheten. Det är av
vikt att i sammanhanget påtala att arbetsbelastningen för
bygglovschefen kommer öka ytterligare när den nuvarande
handläggaren slutar om det inte går att skyndsamt rekrytera en
ersättare.

För handläggningen finns i grund och botten ett tillräckligt
arbetssätt för bygglovsprocessen. Handläggningstiden har inte
överskridit tio veckor i något av ärendena i stickprovet. Det är en
brist att mottagningsbevis inte skickats ut i alla ärenden. Av
stickprovsundersökningen framkom att mottagningsbevis inte har
skickats ut eftersom mottagningsbevis skickas ut i samband med
begäran om kompletteringar. Mottagningsbevis ska skickas ut
oavsett om kompletteringar behövs eller inte.

Delegationsordningen ger delegation till namngivna tjänstemän
istället för funktioner. Detta leder till att delegationsordningen
måste ändras när det sker förändringar bland personalen. Detta
bedöms inte vara en effektiv hantering och rekommendationen är
att ändra delegationsordningen på så sätt att den ger delegation
till funktioner och inte till personer. Därutöver kan det finnas
anledning att se över delegationsordningen i syfte att säkerställa
att den överensstämmer med nämndens intentioner.
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GRANSKING AV BYGGLOVSPROCESSEN
Byggnadsnämndens svar till revisionen (beslut daterat
25 mars 2020, § 35)

Bedömningar från granskningen 2019 (Forts.)
Kommunikation
Det finns tydliga framtagna rutiner kring hur kommunikation ska
skötas mot nämnden, myndigheter, organisationer och
privatpersoner. Därutöver har allmänheten möjlighet att kontakta
bygglovsenheten genom ett flertal kanaler. Sammantaget visar
detta att kommunikationen till allmänheten till största del
hanteras på ett ändamålsenligt sätt. På grund av de JOanmälningar som inkommit finns det dock anledning att se över
om bygglovsenhetens rutiner följs i praktiken.
Rutiner kring utlämnande av allmänna handlingar bör också ses
över för att säkerställa att detta görs på korrekt sätt. Vi kan
konstatera att nämnden inte genomför egna kundundersökningar
och det anser vi inte vara nödvändigt för att kunna utveckla
verksamheten med kundupplevelsen som grund. Däremot skulle
nämnden kunna arbeta på ett mer systematiskt sätt med den
inkomna feedbacken som de tar del av bland annat via
kommunens klagomålshantering. Till exempel skulle
dokumentering av inkomna synpunkter, vilka åtgärder som
genomförts med anledning av synpunkterna och resultatet av
åtgärderna kunna bidra till ett mer systematiskt arbetssätt.

Byggnadsnämnden är kritisk till rapportens resultat då den på
flera punkter är baserad på direkt felaktig fakta, och
granskningen dessutom till delar inte är baserad på gällande
lagrum i PBL.
Vad gäller revisionens rekommendationer har nämnden följande
svar:
Nämnden skickar frågan om förstärkning av organisationens
resurser till kommunstyrelsen då personalansvar, bemanning
mm delegeras vidare nedåt från kommunstyrelsen. Som
nämnden ser det bör dock bygglovsenheten, utöver den nya
bygglovshandläggare som rekryterats i januari 2020, snarast
stärkas med ytterligare bygglovshandläggare för att minska
sårbarheten vi ledigheter eller sjukdom.
Ett annat alternativ är att samarbete med andra kommuners
bygglovshandläggning. Kommunernas samlade personalresurser
skulle då kunna nyttjas bättre utan ökade personalkostnader.
Nämnden ställer sig därför bakom fortsatt utredning av
möjligheterna till utökat samarbete mellan kommuner.

Rekommendationer från granskningen 2019
— Se över organisationens resurser för att minska sårbarheten
— Se över delegationsordningens utformning

Delegeringsordningen har 2020-02-05 reviderats med funktioner
istället för namngivna tjänstepersoner.

— Systematisera arbetet vad gäller inkomna synpunkter

Även om revisionsrapporten delvis är baserad på felaktig fakta
finns det alltid utrymme för förbättring av rutiner. Nämndens
handläggare har därför påbörjat dokumentering av de rutiner
som redan är etablerade som gäller inkomna synpunkter, samt
påbörjat arbete med systematiseringen av dokumentation och
uppföljning av synpunkter.
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GRANSKING AV BYGGLOVSPROCESSEN
Forts. Byggnadsnämndens svar till revisionen (beslut
daterat 25 mars 2020, § 35)

Vad visar uppföljningen?
Vilka åtgärder har byggnadsnämnden vidtagit och planerar att
vidta vad gäller organisationens resurser i syfte att minska
sårbarheten och för att nämnden ska kunna utföra sitt uppdrag
på ett tillfredsställande sätt?

Det finns fortfarande direkta felaktigheter i revisionsrapporten:
JO-anmälningarna har bägge gällt tillsynsärenden, inte
bygglovsärenden. Nämnden finner det anmärkningsvärt att
granskning av bygglovsprocessen blandas ihop med processen
kring tillsyn, då JO-anmälningarna har gällt just tillsynsärenden. I
en professionell granskning bör kommentarer kring JO-anmälan
baseras på PBL:s krav på tillsyn.

Sedan yttrandet från nämnden i mars 2020 har
personalförändringar genomförts och alla rutiner gås enligt
samhällsbyggnadschefen igenom löpande för att säkerställa att
de stämmer, allt alla medarbetare känner till dem och att de
uppdateras i enligt med den digitaliseringsutveckling som sker på
byggenheten. Bygglovschefen ansvarar för uppföljning och
kontroll av att gällande rutiner och processer följs.

Nämndens delegeringsordning hade lagts om till namngivna
tjänstepersoner innan nuvarande bygglovschef tillträdde.
Brukarundersökningar genomförs. SKLs Insikt uttryckligen är en
brukarundersökning som skickas till kunder som haft ett avslutat
myndighetsärende med kommunen under mätåret. Tomelilla
kommun köper intervjuer med både företagare och
privatpersoner, och underlaget som skickas in till dem som
genomför intervjuerna omfattar samtliga beslut som fattas
inledningsvis (bygglov och startbesked) under året. Underlaget
omfattar alltså samtliga inkommande tillstånds är
Bygglovschefen gick vid tidpunkten för revisionen inte igenom
samtliga ärenden, utan byggnadsinspektören handlade (och
handlägger fortfarande) självständigt startbesked och slutbesked,
medan dåvarande bygglovshandläggare självständigt handlade
och fattade beslut i enklare bygglovsärenden.

Under 2021 har två bygglovshandläggare anställts, vilket
motsvarar en utökning om 1,5 årsarbetare. En
byggnadsinspektör motsvarande heltidstjänstgöring har även
anställts under året, vilket är en utökning med 50% tjänst i
jämförelse med tidigare byggnadsinspektör. I övrigt har inga
personalförstärkningar genomförts inom byggenheten.
Det har inte skett några personella beslut av byggnadsnämnden
eller av kommunstyrelsen i egenskap av arbetsmiljöansvarig för
verksamheten, för att säkerställa tillräckliga resurser för att
minska sårbarheten i bygglovsprocessen. Dock har
kommunstyrelsen fattat beslut om att byggnadsnämnden inte
behöver återställa sitt ekonomiska underskott för 2021.

Byggnadsnämnden har inget arbetsmiljöansvar och kan inte
påverka bemanning eller arbetsmiljö direkt. Detta ansvar ligger
på kommunstyrelsen.

Inga politiska beslut/åtgärder har fattats av nämnden under året
för att säkerställa en rättssäker myndighetsutövning.
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GRANSKING AV BYGGLOVSPROCESSEN
Forts. Vad visar uppföljningen?
Har åtgärder vidtagits avseende vilka rutiner som tillämpas vid
kommunikation till allmänheten samt vid utlämnande av
handlingar?
I svar från samhällsbyggnadschefen kring vilka åtgärder
byggnadsnämnden vidtagit med anledning av de
rekommendationer som framfördes i granskningen, hänvisas till
det yttrande som byggnadsnämnden lämnat till revisionen 25
mars 2020. Den enda punkt som verksamhetschefen inte ställer
sig bakom är att nämnden ska fatta beslut om att införa
mottagningsbevis eftersom det är en hur-fråga som bör hanteras
av verksamheten och inte av nämnden. Av
samhällsbyggnadschefen framgår att mottagningsbevis numera
skickas ut för alla ansökningar och anmälningar som inkommer
till avdelningen. Detta oavsett om komplettering krävs eller ej.
Har byggnadsnämnden reviderat delegationsordningens
utformning?
Delgeringsordningen har 2020-02-05 reviderats med funktioner
istället för namngivna tjänstepersoner.

Vår bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att byggnadsnämnden inte i
tillräcklig omfattning vidtagit åtgärder för att minska sårbarheten
avseende organisationens personalresurser. Även om vissa
personalförändringar skett och rekryteringar gjorts sedan
granskningen genomfördes, bedömer vi att nämnden fortsatt står
inför betydande utmaningar för att säkerställa tillräckliga resurser
och en ändamålsenlig organisation för att utföra sitt uppdrag. Vi
konstaterar att varken byggnadsnämnden eller kommunstyrelsen
fattat några särskilda beslut om åtgärder/resurser för att minska
sårbarheten i organisationen. Vidare saknas särskilda beslut av
byggnadsnämnden avseende åtgärder/resurser för att
säkerställa en rättssäker myndighetsutövning.
Vi konstaterar att nämnden vidtagit åtgärder vad gäller att
revidera delegationsordningen. Vi konstaterar att nämnden
fortsatt inte genomför några egna brukarundersökningar utifrån
inkomna synpunkter utöver den brukarundersökning som
genomförs via SKL:s Insikt.

Har byggnadsnämnden systematiserat arbetet vad gäller
inkomna synpunkter? Genomförs brukarundersökningar på
regelbunden basis förutom nämndens deltagande i SKL:s Insikt?
Enligt samhällsbyggnadschefen hanteras synpunkter centralt av
Tomelilla direkt. Det är inget som faller på respektive nämnd. I
svar framkommer att nämnden inte har några planer på att
genomföra egna brukarundersökningar.
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GRANSKNING AV FÄRDTJÄNSTEN
Bedömningar från granskningen 2019

Uppföljning och förbättringsåtgärder

Kommunens fullgörande av ansvar enligt överenskommelsen
Vår bedömning är att Tomelilla kommun till stor del har fullgjort
sitt ansvar enligt överenskommelsen. Både kommunstyrelse och
vård-och omsorgsnämnden som bär kostnadsansvaret har
delgetts protokoll och minnesanteckningar och kan på så sätt
följa arbetet. Det finns en tydlig brist i deltagandet i kundråden
som inte kan uppvägas av att ledamöterna och tjänstemän
regelbundet deltar i sina respektive råd.
Ansvarsfördelning mellan Region Skåne och kommunen i
Praktiken
Vår bedömning är att ansvarsfördelningen mellan Region Skåne
och Tomelilla kommun är tydlig men enbart till viss del fungerar i
praktiken. Förväntningarna på Region Skåne och på kommunen
är höga från den andre parten. Båda parter upplevs vilja utveckla
färdtjänsten men inte vara överens om vem vilka förutsättningar
som finns. Vi bedömer också att kommunen i större utsträckning
behöver ta ett strategiskt ansvar för att aktivt kunna arbeta med
färdtjänstfrågorna samt för att kunna påverka sina kostnader.
Kundnöjdhet
Det är inte möjligt att till fullo bedöma ifall kunderna är
tillfredsställda med färdtjänsten då underlaget är icke-signifikant.
Några slutliga bedömningar kan därför inte göras. Däremot
bedömer vi att ickesignifikant statistik kan ses som en indikation
på hur nöjdheten ser ut i kommunen varför vi ser ett värde i att
presentera och tolka denna. Vi bedömer baserat på det ickesignifikanta statistiska underlaget att kunderna i Tomelilla till stor
del är nöjda och upplever att färdtjänsten fungerar
tillfredsställande.

Vår bedömning är att den ekonomiska modell som finns i
överenskommelsen tydliggör vilka kostnader som kommunen ska
betala. Kommunen kan med hjälp av modellen bedöma vilka
delar den har möjlighet att påverka för att på sikt öka sin egen
kostnadseffektivitet. Vi konstaterar att underlag för uppföljning
tillhandahålls till stor del av Skånetrafiken i enlighet med
överenskommelsen. Vi bedömer att kommunen behöver ta ett
större ansvar för att säkerställa att de avsatta medlen täcker
kostnaderna samtidigt som kommunen arbetar med att påverka
sina kostnader.

Rekommendationer från granskningen 2019
— Att vård- och omsorgsnämnden säkerställer att utsedda
representanter deltar i Skånetrafikens kundråd.
— Att vård- och omsorgsnämnden internt och i dialog med
Skånetrafiken tydliggör hur överenskommelsens
ansvarsfördelning ska tolkas samt hur Tomelilla kommun kan
bidra till att verka för en kostnadseffektiv färdtjänst.
— Att vård- och omsorgsnämnden skapar en struktur för hur
kommunen kan arbeta med uppföljningen av kundnöjdheten
när underlaget tillhandahålls.
— Att vård- och omsorgsnämnden säkerställer att det finns
ändamålsenliga strukturer för att arbeta med uppföljningen
och vid behov genomföra förbättringsåtgärder för att sänka sina
kostnader.
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GRANSKNING AV FÄRDTJÄNSTEN
Vård- och omsorgsnämndens svar till revisionen
(beslut daterat 26 mars 2020, § 31)

Tomelilla har ett högre antal personer med färdtjänsttillstånd per
tusen invånare (35) jämfört med Skåne (26). Detta behöver ses
både i förhållande till antalet äldre i kommunen och till geografisk
storlek. Antalet med färdtjänsttillstånd har också ökat och ca 20%
utnyttjar inte färdtjänsten men kommunen betalar per tillstånd.

Utsedda kundråd: vård- och omsorgsnämnden har vidtagit
åtgärder för att säkra upp att kommunen har representerats i
kundrådet. Pensionärsrådet som tidigare utsett representant har
fått en dragning av behovet av aktiv medverkan i kundrådet och
har nu utsett två kundrådsrepresentanter för att minska
sårbarheten.

De flesta nöjda med färdtjänsten: hittills har nämnden endast fått
redovisat nöjdheten för samtliga kommuner, och inte på
kommunnivå och inväntar kommunspecifika uppgifter. Det finns
en tydlig struktur med både representanter i råden och för
återföring till nämnden för att arbeta med kundnöjdheten.

Kommunens representanter kommer att medverka i de
samrådsmöten som Region Skåne kallar till. Det hade dock varit
önskvärt att vissa av dom fysiska samrådsmötena i Hässleholm
ersätts med digitala möten. Det åtgår i princip en hel arbetsdag
per fysiskt möte och deltagare från vår kommun.
Dialog om ansvarsfördelning: det är av största intresse för vårdoch omsorgsnämnden att färdtjänsten bedrivs kostnadseffektivt.
Nämnden ser fram emot en ökad dialog med Skånetrafiken och
kommer även internt att föra dialoger. Den interna dialogen
behöver vara nämndöverskridande så att nämnden kan
informera Skånetrafiken om t.ex. bostadsbyggande som kan
påverka resandet. Överenskommelsen gäller också att s e till att
den nationella vägdatabasen är uppdaterad och att nämnden
delat i Region Skånes tillgänglighetsarbete.
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GRANSKNING AV FÄRDTJÄNSTEN
Forts. Vård- och omsorgsnämndens svar till revisionen
(beslut daterat 26 mars 2020, § 31)
Kommunen skulle också behöva mer uppgifter för att föreslå
åtgärder för de dryga 20% som inte utnyttjar färdtjänsten. Idag
har vi ingen kännedom om vilka eller varför.

Förbättringsåtgärder för att minska kostnaden: inför
överenskommelsen yttrade sig SÖSK om kommunernas
begränsade möjlighet att besluta i sakfrågorna samtidigt som de
ska svara för 50% av alla kostnader. Möjligheterna att påverka är
begränsade och det finns inga incitament för Region Skåne att
hålla nere de administrativa kostnader. Avgörande blir istället hur
Skånetrafiken hanterar myndighetsutövningen, utbyggnaden av
kollektivtrafiken, hur resorna upphandlas och organiseras.

Vad visar uppföljningen?
Att vård- och omsorgsnämnden säkerställer att utsedda
representanter deltar i Skånetrafikens kundråd.

Ett förslag som lades fram var att kommunerna skall erhålla
möjlighet att påverka är att komplettera förslaget med att tillsätta
ett politiskt presidium, en styrgrupp, med beslutsmässiga
representanter från regionen och de fyra hörnen. Ett arbetssätt
som redan finns kring den ordinarie kollektivtrafiken i flera
kommuner idag med ett gott resultat.

I svar från socialchefen framkommer att kontakt togs omgående
med kommunens pensionärsråd efter att det framkommit i
granskningsrapporten att ingen deltagit från kommunens sida i
kundrådet. Det visade sig att denne varit sjuk en längre tid och
inte kunnat delta. Två nya kundråd utsågs på sittande möte av
pensionärsrådet och uppgifterna meddelades till Skånetrafiken.

Nämnden samverkar gärna med Region Skåne i ex en
kampanj för att få fler färdtjänstresenärer i kommunen att
istället åka gratis kollektivtrafik. Tillgång till och närhet till
kollektivtrafik ska inte påverka myndighetsutövningen men
avstånd till närmsta buss- eller tågstation är av stor
betydelse för personer med funktionsnedsättning. Den
nuvarande modellen kompenserar inte ett sämre utbud av
kollektivtrafik och tyvärr är risken stor för att kostnaderna
ökar än mer för färdtjänsten i vård landsbygdskommun.

Vidare har man föreslagit att digitala möten ska fortsätta för både
kundråd-politiker- och tjänstemannaråd för att underlätta och öka
deltagandet.

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a
Swiss entity. All rights reserved.

20

Document Classification: KPMG Public

14

GRANSKNING AV FÄRDTJÄNSTEN
Forts. Vad visar uppföljningen?
Att vård- och omsorgsnämnden internt och i dialog med
Skånetrafiken tydliggör hur överenskommelsens
ansvarsfördelning ska tolkas samt hur Tomelilla kommun kan
bidra till att verka för en kostnadseffektiv färdtjänst.
Frågan har enligt socialchefen delvis berörts under ett
tjänstemanna- och politikermöte under 2020. När exempelvis
vård- och omsorg gör risk -och konsekvensanalyser inför
förändringar (flytt eller stängning av verksamheter) ska även
konsekvensen för färdtjänstresor belysas och meddelas
Skånetrafiken.
Även om färdtjänst inte beviljas utifrån bristen på allmänna
kommunikationer så är det av betydelse att kommunen kan
påverka ex. busshållplatser och turer för allmänna
kommunikationer så att kommunikationerna blir tillgängliga för
alla.
Att vård- och omsorgsnämnden skapar en struktur för hur
kommunen kan arbeta med uppföljningen av kundnöjdheten när
underlaget tillhandahålls.

Att vård- och omsorgsnämnden säkerställer att det finns
ändamålsenliga strukturer för att arbeta med uppföljningen och
vid behov genomföra förbättringsåtgärder för att sänka sina
kostnader.
Socialchefens bedömning är att nämnden har en tydlig struktur
enligt föregående svar men att kommunen har små
påverkansmöjligheter att på egen hand sänka kostnaderna då
det är Skånetrafiken som ansvarar för myndighetsutövningen.
Tillsammans med Skånetrafiken behöver kommunen titta vidare
på vilka möjligheter kommunen har att påverka ex. att
färdtjänstresor inte används istället för sjukresor och att de som
söker tillstånd också nyttjar det till resor.

Vår bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att vård- och
omsorgsnämnden vidtagit åtgärder i enlighet med de
rekommendationer som lämnades i den tidigare granskningen.

Underlagen bereds till vård -och omsorgsnämndens
arbetsutskott av tjänsteman som deltar i tjänstemannarådet och
lyfts därefter vidare till nämnden. Det är för närvarande
ordförande och vice ordförande i nämnden som deltar i
politikerrådet för färdtjänsten. Ärenden kan också lyftas vidare till
kommunstyrelsen.
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GRANSKNING AV INTERN KONTROLL

Vidare anser vi att dokumentation kring genomförda kontroller vid
uppföljningen som lämnas till kommunstyrelsen och nämnderna
inte är tillräckligt utförliga. Av dokumentationen som vi har tagit
del av går det inte att utläsa resultatet av enskilt utförda
kontroller. Det kan inte bedömas som tillräckligt att nämnden
enbart tar del av en sammanställning för hela året.

Bedömningar från granskningen 2019
Riskanalyser och internkontrollplaner 2019
Kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll
kan inte bedömas vara fullt ut ändamålsenligt. Vi grundar
bedömningen på flera aspekter. För det första anser vi att arbetet
med riskanalyserna kan förbättras genom att öka antalet
identifierade risker i verksamheten. Vi finner det otillräckligt att
flera nämnders riskanalyser enbart har ett fåtal identifierade
risker som grund för internkontrollplanen. Eller som i
byggnadsnämndens fall enbart avser nämndens mål.
Reglementet föreslår flera riskkategorier som kan användas vid
identifiering av risker och vi kan inte bedöma om nämnderna
utgår från riskkategorierna när de genomför sina riskanalyser.
Vidare anser vi att nämnderna likt kultur- och fritidsnämnden ska
ha en bruttorisklista att utgå från när kontrollmomenten till
internkontrollplanen fastställs. På så sätt tar nämnden del av
samtliga identifierade risker istället för enbart förslaget till
internkontrollplan som lämnas för beslut.

Avslutningsvis vill vi framhålla att intern kontroll är
kommunstyrelsens och nämndernas verktyg för att löpande
under året tillse och följa upp att riskerna i verksamheten
hanteras och/eller minimeras och ska inte reduceras till en
information som nämnden ska ta del av när året har gått. En
kvalitativt genomförd intern kontroll som samspelar med övriga
styr- och uppföljningssystem i verksamheten bidrar till en ökad
kvalité, säkrare verksamhet och tydligare styrning. Ett viktigt
verktyg för nämnder och styrelser som därför bör säkerställa att
de är involverade i planeringen och välinformerade gällande
uppföljningen.

Rekommendationer från granskningen 2019
Rekommendationer till kommunstyrelsen och samtliga nämnder:
— Tillse att det genomförs en heltäckande risk- och
väsentlighetsanalys, stärka sin bevakning av
internkontrollarbetet under året så att kontroller sker
kontinuerligt och att återrapportering av genomförda
kontroller sker, samt

För det andra bedömer vi att nämnderna och kommunstyrelsen
inte fullt ut följer reglementet vad gäller valet av kontrollmoment
som ingår i deras internkontrollplaner. I reglementet finns en
förklaring till hur riskvärderingen ska genomföras och vilken
riskvärdering som ska uppnås för att ingå i internkontrollplanen.
Detta arbetssätt följs inte av samtliga, och vi anser att
kommunstyrelsen har ett ansvar med anledning av sin
uppsiktsplikt och sin samordnande roll att tillse att arbetet följer
det beslutade reglementet.

— Involvera sig i risk- och väsentlighetsbedömningen
Rekommendationer till kommunstyrelsen:
— Upprätta riktlinjer för riskbedömning, dokumentation av
genomförande kontrollmoment och säkerställa att dessa
efterlevs.
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GRANSKNING AV INTERN KONTROLL
Kommunstyrelsens svar till revisionen (beslut daterat 9
oktober 2019, § 129)

Familjenämndens svar till revisionen (beslut daterat 13
september 2019, § 82)

Det pågår sedan 2018 ett större arbete med att systematisera
och digitalisera kommunens interna kontrollarbete. Under hösten
2019 kommer en översyn av reglemente för intern kontroll att ske
och tillämpningsanvisningar att tas fram. I detta arbete ingår att
upprätta riktlinjer för riskbedömning, att systematisera
dokumentation av genomförda kontrollmoment samt att fastställa
rutiner kring avrapportering. Detta ska möjliggöra att både
politiker och medarbetare i större utsträckning involveras i det
interna kontrollarbetet.

Familjenämnden kommer att beakta de slutsatser som
framkommit efter revisorernas granskning när riskanalys ska
genomföras och intern kontrollplan för 2020 utarbetas
Riskanalysernas genomförande ska utgå från Familjenämndens
uppgifter enligt reglementet. För att höja kvaliteten ska separata
riskanalyser göras för de olika verksamheterna, där en ökning av
antal identifierade risker kommer att anges. En bruttolista ska tas
fram och förvaltningen ska använda denna som underlag när
förslag till kontroller i den interna kontrollplanen utarbetas.
Familjenämnden kommer att delges samtliga identifierade risker i
samband med att den interna kontrollplanen ska beslutas.

Byggnadsnämndens svar till revisionen (beslut daterat
4 september 2019, § 68)

Det ska framgå i den interna kontrollplanen vilka kontrollmoment
som kommer att genomföras under året, dessa ska redovisas
enligt beslutad tidsplan. Om det i samband med genomförandet
av beslutade kontrollmoment framkommer avvikelser ska det tas
fram en orsaksanalys och en åtgärdsplan ska utarbetas. En
sammanställd uppföljning av det aktuella årets interna
kontrollplan ska presenteras för nämnden.

Nämnden följer beslutad internkontrollplan och protokollför
redovisning av årets samlade resultat till nämnden 1 gång per år.
Detta sker i regel vid årets sista eller vid påföljande års första
möte så att resultatet kan rapporteras in till helårsbokslutet på
verksamhetsnivå och denna rapporteras informellt till nämnden
var fjärde månad.
Byggnadsnämndens internkontrollplan för 2020 kommer att
förtydligas med att samtliga risker och interkontrollpunkter följs
upp på verksamhetsnivå regelbundet under hela året, och att
väsentliga avvikelser rapporteras senast på nästkommande
nämndmöte.
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GRANSKNING AV INTERN KONTROLL
Kultur- och fritidsnämndens svar till revisionen (beslut
daterat 27 augusti 2019, § 50)

Överförmyndarnämnden svar till revisionen (beslut
daterat 10 oktober 2019, § 46)

Det är självklart att internkontrollplanen ska utformas i enlighet
med den riktlinje som gäller. Den interna kontrollplan som ska
upprättas för 2020 kommer att uppfylla de punkter som
revisionen riktar kritik mot.

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd är en nybildad
nämnd och är en gemensam nämnd för tre kommuner.
Innan nämnden bildades hade de tre samverkande kommunerna
sin egen internkontroll och de befintliga planerna låg till grund vid
utformandet av en ny internkontrollplan.

Samhällsbyggnadsnämndens svar till revisionen
(beslut daterat 23 augusti 2019, § 72)

Riskanalysen och internkontrollplanen togs fram under början av
2019 och antogs av nämnden i mars 2019. Nämnden valde att
koncentrera sig på de tre risker som bedömdes vara de mest
relevanta och som ger störst konsekvenser för verksamheten. De
kontrollmoment som valts är alla avsedda att följas upp vid årets
slut, vilket är anledningen till att ingen uppföljning ännu har skett.

Förvaltningen kommer att lämna förslag till intern kontrollplan
gällande samhällsbyggnadsnämnden under hösten 2019.

Vård- och omsorgsnämnden svar till revisionen (beslut
daterat 26 september 2019, § 66)

Överförmyndarnämnden avser att inför 2020 utvärdera och
uppdatera den befintliga internkontrollplanen.

Vård- och omsorgsnämnden kommer beakta de slutsatser som
framkommit efter revisorernas granskning när riskanalys ska
genomföras och intern kontrollplan för 2020 utarbetas.

Ny riskanalys av verksamheten ska genomföras och en
bruttolista över identifierade risker kommer att tas fram. Detta ska
utgöra underlaget för framtagandet av en ny internkontrollplan för
överförmyndarnämnden för 2020. De identifierade riskerna
kommer att delges i nämnden i samband med beslut om nu
internkontrollplan.

Riskanalysens genomförande ska utgå från vård och
omsorgsnämndens uppgifter enligt reglementet. Arbetet med
riskanalysen ska förbättras genom att öka antalet identifierade
risker i verksamheten. En bruttolista ska tas fram och
förvaltningen ska ha denna som underlag när förslag till
kontroller i internkontrollplanen utarbetas. Vård och
omsorgsnämnden kommer delges samtliga identifierade risker i
samband med att internkontrollplanen ska beslutas.

Med tanke på att överförmyndarverksamheten är en relativt liten
verksamhet avser nämnden att hålla antalet kontrollpunkter
relativt lågt och istället årligen fokusera på nya områden för
intern kontroll.

Om det i samband med genomförandet av beslutade kontroller i
internkontrollplanen framkommer avvikelser ska det tas fram en
orsaksanalys och en åtgärdsplan utarbetas.
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GRANSKNING AV INTERN KONTROLL
Vad visar uppföljningen?
Kommunstyrelsen
Har kommunstyrelsen upprättat riktlinjer för riskbedömning,
dokumentation av genomförande av kontrollmoment och
säkerställt dess efterlevnad gällande kommunens arbete med
intern kontroll?

Såväl 2020 som 2021 har kommunstyrelsen gett förvaltningen i
uppdrag att återkomma med ytterligare risker (inom upphandling
år 2020 och inom digitalisering/IT säkerhet år 2021).
Har kommunstyrelsen stärkt sin bevakning av
internkontrollarbetet som genomförs under året så att kontroller
sker kontinuerligt och att återrapportering av genomförda
kontroller sker?

Enligt förvaltningsledningen har ett utvecklingsarbete gällande
intern kontrollarbetet genomförts efter revisionens granskning.
Reglementet har reviderats och nya rutiner och mallar har tagits
fram för att få ett enhetligt arbetssätt inom kommunen. En
handbok har även tagits fram som hjälp i arbetet. En samordnare
på ekonomiavdelningen har tillsammans med ansvariga på
nämnderna stöttat i implementeringen av nya mallar och rutiner.

Genom att tidsätta de olika kontrollmomenten har
kommunstyrelsen fastställt uppföljningstillfällen. Enligt
förvaltningsledningen sammanfaller uppföljningarna med
tertialuppföljningarna men kan av olika anledningar flyttas i tiden
men då rapporteras den tidsavvikelsen i uppföljningen.

Har kommunstyrelsen sett till att det genomförs en heltäckande
risk- och väsentlighetsanalys som omfattar flera riskkategorier.
Tas en bruttorisklista fram som grund för fastställande av
kontrollmoment till internkontrollplanen? Är kommunstyrelsen
involverad i framtagandet av risk- och
väsentlighetsbedömningen?

Har kommunstyrelsen inom ramen för sin uppsiktsplikt och sin
samordnande roll följt upp att nämnderna följer kommunens
reglemente för internkontroll?
I samband med tertialuppföljning 1, delårsrapport och
årsredovisning ska nämnderna redovisa en sammanfattande
bedömning av resultatet av interkontrollarbetet inom respektive
nämnd. Därutöver ingår internkontroll som en punkt när
kommunledningen träffar nämndsordförande och
verksamhetschef på dialoger vår och höst.

Arbetet med att ta fram en heltäckande riskanalys startar i de
olika avdelningarna inom kommunledningskontoret, oftast i
samband med verksamhets- och planeringsdag alternativt vid
APT. Riskerna värderas utifrån den mall som tagits fram och
samordnas i en gemensam bruttolista som presenteras för
kommunstyrelsen, som gör bedömningen om det uppfattas som
en korrekt uppskattning och om eventuella ytterligare risker
identifieras.
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GRANSKNING AV INTERN KONTROLL
Forts. Vad visar uppföljningen?

Själva riskvärderingen kommer alltid i någon mån enligt
verksamheten vara subjektiv men tre-stegs genomförandet ökar
objektiviteten avseende slutresultatet. Vidare är kopplingen till
nämndens övriga kvalitetsarbete en garant för att identifierade
risker som ryms inom nämndens verksamheter med stark
koppling till nämndens huvudsakliga ansvarsområden.

Familjenämnden
Har familjenämnden sett till att det genomförs en heltäckande
risk- och väsentlighetsanalys?
Intern kontrollarbetet har enligt skolchefen ändrats efter de råd
och rekommendationer som framkom i revisionens granskning
2019. Intern kontrollarbetet inför kommande budgetår påbörjas
under hösten året som föregår aktuellt budgetår. Processen
inleds med att respektive ledningsgrupp inom barn och utbildning
(BoU) och Indvid och familj (IFO) tar fram en bruttolista med
identifierade risker. Riskerna kan följa ur uppföljningen av det
systematiska kvalitetsarbetet, av verksamhetsobservationer eller
följa av andra omvärldsfaktorer. Efter det att risker tagits fram
sker en initial skattning gällande väsentlighet och risk, en
skattning som fortsätter genom processen.

Har familjenämnden stärkt sin bevakning av internkontrollarbetet
som genomförs under året så att kontroller sker kontinuerligt och
att återrapportering av genomförda kontroller sker?
Utvalda intern kontrollmoment inom barn och utbildning
redovisas i varje tertialuppföljning och beslutas av nämnd. Vad
gäller Individ och familj så följs samtliga utvalda kontrollområden
upp vid alla tertialbokslut. Familjenämnden får vid varje
tertialuppföljning en rapport gällande utvalda/utpekade interna
kontrollområden. Vid årets slut får familjenämnden en rapport om
samtliga granskningar.
Är familjenämnden involverad i risk- och
väsentlighetsbedömningen?

Nästa steg är involvering av nämnd/politik. Framtagen bruttolista
bearbetas av familjenämndens två utskott, familjenämndens
individutskott respektive familjenämndens utbildningsutskott. Här
kan ytterligare risker påföras och det görs även i detta skede en
väsentlighets -och riskanalys. De två utskotten lämnar bruttolistor
med riskvärdering vidare till familjenämnden. I familjenämnden
kan ytterligare risker föras på och även en ny/omvärderad
riskvärdering.

Familjenämnden involveras i risk-och
väsentlighetsbedömningen, främst genom sina två utskott där
framtagen bruttolista behandlas på djupet. Utskottens
representanter är delaktiga i bedömning av bruttorisker och tar
även fram nya/egna identifierade risker. Vidare är utskottets
representanter aktiva vad gäller värderingen av risker. När hela
familjenämnden ska besluta om interna kontrollområden är det
med förslag från respektive utskott men med möjlighet att påföra
alt omvärdera risker.

Familjenämnden beslutar sedan om vilka interna
kontrollområden som ska ingå för granskning under kommande
budgetår och när de olika granskningspunkterna ska redovisas
för nämnden.
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GRANSKNING AV INTERN KONTROLL
Forts. Vad visar uppföljningen?
Kultur- och fritidsnämnden

Har kultur- och fritidsnämnden stärkt sin bevakning av
internkontrollarbetet som genomförs under året så att kontroller
sker kontinuerligt och att återrapportering av genomförda
kontroller sker?

Har kultur- och fritidsnämnden sett till att det genomförs en
heltäckande risk- och väsentlighetsanalys som omfattar flera
riskkategorier? Tas en bruttorisklista fram som grund för
fastställande av kontrollmoment till internkontrollplanen? Är
nämnden involverad i framtagandet av risk- och
väsentlighetsbedömningen?

Utvalda interna kontrollmoment redovisas i varje
tertialuppföljning sammantaget utifrån den mall som finns
framtagen av ekonomiavdelningen. Däremot är det nämnden
som beslutar när varje granskning som tas upp till behandling
och sprider ut dem för att inte alla granskningar ska göras i
exempelvis i slutet av året.

Intern kontrollarbetet har enligt verksamhetschefen ändrats efter
de råd och rekommendationer som framkom i revisionens
granskning 2019. Intern kontrollarbetet inför kommande budgetår
påbörjas under hösten året som föregår aktuellt budgetår.
Processen inleds med att verksamhetschefens ledningsgrupp tar
fram en bruttolista med identifierade risker.
Nästa steg är involvering av nämnd/politik. Framtagen bruttolista
bearbetas av hanteras i den politiska beredningen med
ordförande eller andra personer som ingår i presidiet. Därefter
blir bruttolistan föremål för politiska beslut i respektive nämnd.
Nämnderna beslut om vilka risker som gå vidare till
internkontrollplanen. Ledamöter har också möjlighet att lägga till
riskmoment och där vi som tjänstemän bistår politik med risk-och
väsentlighetsanalysen.
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GRANSKNING AV INTERN KONTROLL
Forts. Vad visar uppföljningen?

Har byggnadsnämnden stärkt sin bevakning av
internkontrollarbetet som genomförs under året så att kontroller
sker kontinuerligt och att återrapportering av genomförda
kontroller sker?

Byggnadsnämnden
Har byggnadsnämnden sett till att det genomförs en heltäckande
risk- och väsentlighetsanalys som omfattar flera riskkategorier?
Tas en bruttorisklista fram som grund för fastställande av
kontrollmoment till internkontrollplanen? Är respektive nämnd
involverad i framtagandet av risk- och
väsentlighetsbedömningen?

Utvalda intern kontrollmoment redovisas i varje tertialuppföljning
sammantaget utifrån den mall som finns framtagen av
ekonomiavdelningen. Däremot är det nämnden som beslutar när
varje granskning som tas upp till behandling och sprider ut dem
för att inte alla granskningar ska göras i exempelvis i slutet av
året.

Intern kontrollarbetet har enligt verksamhetschefen ändrats efter
de råd och rekommendationer som framkom i revisionens
granskning 2019. Intern kontrollarbetet inför kommande budgetår
påbörjas under hösten året som föregår aktuellt budgetår.
Processen inleds med att verksamhetschefens ledningsgrupp tar
fram en bruttolista med identifierade risker.
Nästa steg är involvering av nämnd/politik. Framtagen bruttolista
bearbetas av hanteras i den politiska beredningen med
ordförande eller andra personer som ingår i presidiet. Därefter
blir bruttolistan föremål för politiska beslut i respektive nämnd.
Nämnderna beslut om vilka risker som gå vidare till
internkontrollplanen. Ledamöter har också möjlighet att lägga till
riskmoment och där vi som tjänstemän bistår politik med risk-och
väsentlighetsanalysen.
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GRANSKNING AV INTERN KONTROLL
Forts. Vad visar uppföljningen?

Har samhällsbyggnadsnämnden stärkt sin bevakning av
internkontrollarbetet som genomförs under året så att kontroller
sker kontinuerligt och att återrapportering av genomförda
kontroller sker?

Samhällsbyggnadsnämnden
Har samhällsbyggnadsnämnden sett till att det genomförs en
heltäckande risk- och väsentlighetsanalys som omfattar flera
riskkategorier? Tas en bruttorisklista fram som grund för
fastställande av kontrollmoment till internkontrollplanen? Är
respektive nämnd involverad i framtagandet av risk- och
väsentlighetsbedömningen?

Utvalda intern kontrollmoment redovisas i varje tertialuppföljning
sammantaget utifrån den mall som finns framtagen av
ekonomiavdelningen. Däremot är det nämnden som beslutar när
varje granskning som tas upp till behandling och sprider ut dem
för att inte alla granskningar ska göras i exempelvis i slutet av
året.

Intern kontrollarbetet har lagts om efter de råd och
rekommendationer som skrevs fram efter granskning 2019.
Intern kontrollarbetet inför kommande budgetår påbörjas under
hösten året som föregår aktuellt budgetår. Processen inleds med
att verksamhetschefens ledningsgrupp tar fram en bruttolista
med identifierade risker.
Nästa steg är involvering av nämnd/politik. Framtagen bruttolista
bearbetas av hanteras i den politiska beredningen med
ordförande eller andra personer som ingår i presidiet. Därefter
blir bruttolistan föremål för politiska beslut i respektive nämnd.
Nämnderna beslut om vilka risker som gå vidare till
internkontrollplanen. Ledamöter har också möjlighet att lägga till
riskmoment och där vi som tjänstemän bistår politik med risk-och
väsentlighetsanalysen.
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GRANSKNING AV INTERN KONTROLL
Forts. Vad visar uppföljningen?

Själva riskvärderingen kommer alltid i någon mån vara subjektiv
men tre-stegs genomförandet ökar objektiviteten avseende
slutresultatet. Vidare är kopplingen till nämndens övriga
kvalitetsarbete en garant för att identifierade risker som ryms
inom nämndens verksamheter med stark koppling till nämndens
huvudsakliga ansvarsområden.

Vård- och omsorgsnämnden
Har vård- och omsorgsnämnden sett till att det genomförs en
heltäckande risk- och väsentlighetsanalys?
Intern kontrollarbetet har enligt socialchefen ändrats efter de råd
och rekommendationer som framkom i revisionens granskning
2019. Processen inleds med att ledningsgruppen tar fram en
bruttolista med identifierade risker. Riskerna kan följa ur
uppföljningen av det systematiska kvalitetsarbetet, av
verksamhetsobservationer eller följa av andra omvärldsfaktorer.
Efter det att risker tagits fram sker en initial skattning gällande
väsentlighet och risk, en skattning som fortsätter genom
processen.

Har vård- och omsorgsnämnden stärkt sin bevakning av
internkontrollarbetet som genomförs under året så att kontroller
sker kontinuerligt och att återrapportering av genomförda
kontroller sker?
Utvalda kontrollmoment redovisas i varje tertialuppföljning. Vård
och omsorgsnämnden får vid varje tertialuppföljning en rapport
gällande utvalda/utpekade interna kontrollområden. Vid årets slut
får vård och omsorgsnämnden en rapport om samtliga
granskningar.

Nästa steg är involvering av nämnd/politik. Framtagen bruttolista
bearbetas av vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott. Här
kan ytterligare risker påföras och då görs även i detta skede en
väsentlighets -och riskanalys. Arbetsutskottet lämnar bruttolistor
med riskvärdering vidare till vård och omsorgsnämnden där
ytterligare risker kan föras på och även en ny/omvärderad
riskvärdering. Vård och omsorgsnämnden beslutar sedan om
vilka interna kontrollområden som ska ingå för granskning under
kommande budgetår och när de olika granskningspunkterna ska
redovisas för nämnden.

Är vård- och omsorgsnämnden involverad i risk- och
väsentlighetsbedömningen?
Vård- och omsorgsnämnden involveras i risk-och
väsentlighetsbedömningen, genom arbetsutskottet där
bruttolistan behandlas på djupet. Utskottens representanter är
delaktiga i bedömning av bruttorisker och tar även fram nya/egna
identifierade risker. Vidare är utskottets representanter aktiva vad
gäller värderingen av risker. När hela vård och omsorgsnämnden
ska besluta om interna kontrollområden är det med förslag från
arbetsutskottet men med möjlighet att påföra alt omvärdera
risker.
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GRANSKNING AV INTERN KONTROLL
Forts. Vad visar uppföljningen?

Vår bedömning

Överförmyndarnämnden

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och
berörda nämnder i huvudsak har vidtagit åtgärder i enlighet med
de rekommendationer som lämnades i den tidigare
granskningen.

Har överförmyndarnämnden sett till att det genomförs en
heltäckande risk- och väsentlighetsanalys som omfattar flera
riskkategorier? Tas en bruttorisklista fram som grund för
fastställande av kontrollmoment till internkontrollplanen? Är
nämnden involverad i framtagandet av risk- och
väsentlighetsbedömningen?

Kommunstyrelsen har genom förvaltningsledningen reviderat
reglementet och framarbetat nya rutiner och mallar för att
säkerställa ett enhetligt arbetssätt inom kommunen.
Vi noterar att samtliga nämnder numera genomför en risk- och
väsentlighetsanalys som omfattar fler riskkategorier och att
riskvärderingen sammanställs i en bruttolista som presenteras för
styrelse/nämnd inför beslut om årets interna kontrollplan. Utifrån
de svar vi erhållit är vår bedömning att styrelsen och nämnderna
i ökad utsträckning deltar och är involverad i framtagandet av
risk- och väsentlighetsbedömningen.

Har överförmyndarnämnden stärkt sin bevakning av
internkontrollarbetet som genomförs under året så att kontroller
sker kontinuerligt och att återrapportering av genomförda
kontroller sker?
Enligt kanslichefen följer överförmyndarnämndens rutiner för
genomförande av intern kontroll kommunens reglemente för
intern kontroll. Nämnden har under 2020 tagit upp en riskanalys
för nämnden, som nämnden har godkänt utifrån framtagen
bruttolista. Därefter har en internkontrollplan fastställts. Under
året redovisas internkontrollpunkterna och tas upp i nämnden för
beslut.

Vi noterar att det ser olika ut mellan nämnderna hur
återrapportering av kontroller sker och med vilka intervall, oftast
sker det i samband med återkommande tertialuppföljningar.
Vi bedömer att kommunstyrelsen stärkt sin uppsikt och
samordnade roll över hur nämnderna följer kommunens
reglemente för intern kontroll genom att begära redovisning och
en sammanfattande bedömning av resultatet av
internkontrollarbetet inom respektive nämnd i samband med
tertialuppföljning 1, delårsrapport och årsredovisning. Därutöver
ingår internkontroll som en punkt när kommunledningen träffar
nämndsordförande och verksamhetschef på dialoger vår och
höst vilket vi bedömer som positivt.
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GRANSKNING AV MÅLTIDSVERKSTAN
Bedömningar från granskningen 2019

Uppföljning och återrapportering

Ansvar och roller
Under kommunstyrelsens ledning var roll- och
ansvarsfördelningen avseende måltidsverkstans politiska och
förvaltningsmässiga styrning otydlig. Detta berodde på att
måltidsverkstan arbetade inom kultur- och fritidsförvaltningen, en
förvaltning som kommunstyrelsen inte hade ansvar för enligt
reglemente. Genom beslutet att förändra verksamhetens
tillhörighet så att den speglar den politiska organisationen
förtydligas ansvarsutkrävandet. Det kan även förenkla styrningen
och uppföljningen av verksamheten. Det är dock svårt att göra en
bedömning av hur uppföljning och styrning fungerar efter skiftet
till samhällsbyggnadsnämnden på grund av att omställningen
fortfarande är relativt ny. Måltidsverkstans dagliga verksamhet
bedöms ha en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Dock har det av
intervjuer framkommit att det inte har varit tydligt för samtliga
verksamheter som hanterar mat att det finns riktlinjer att följa. I
detta avseende kan det finnas ett behov av att informera
verksamheterna om de befintliga riktlinjerna.
Undersökning av måltidsgästernas synpunkter
Det är positivt att måltidverkstan genom undersökningar och
möten ger elever och brukare en chans att ge synpunkter på
kosten. Undersökningarna leder enligt uppgift till förändringar i
matsedeln, vilket också bedöms vara positivt. Hur denna
förändring görs dokumenteras dock inte, vilket vi ser som en
brist. Detta leder till svårigheter att följa upp hur väl
måltidsverkstan säkerställer att önskemål och synpunkter
förändrar utbudet även om det har skett en muntlig
återrapportering till kommunstyrelsen. Om det sker en
dokumentation kring måltidsgästernas synpunkter och
förändringarna av dem kommer återrapporteringen till nämnden
också att förenklas.

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

Rekommendationer från granskningen 2019
Rekommendationer till samhällsbyggnadsnämnden:
— Inkludera verksamheten i nämndens mål och uppföljning,
samt
— dokumentera resultatet av måltidsgästernas synpunkter och
vilka åtgärder som vidtas med anledning av detta.
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GRANSKNING AV MÅLTIDSVERKSTAN
Samhällsbyggnadsnämndens svar till revisionen
(beslut daterat 29 april 2020, § 27)

Måltidsverkstaden får input om vad kunderna tycker om maten i
dels den brukarundersökning som vård- och omsorg deltar i. Sen
har verksamheten matråd med skolorna minst två gånger per
termin där elever deltar. I vårdboende finns även där kostråd där
anhöriga och kunder deltar. Utifrån de diskussioner som
framkommer försöker verksamheten gå dem tillmötes. Om andra
personer än ovanstående har synpunkter så fångas de i så fall in
av kommunens övergripande synpunktshantering.

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

Vilken återrapportering sker till samhällsbyggnadsnämnden kring
kostverksamheten?

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

Precis som alla annan återrapportering så sker den utifrån den
modell och ekonomiuppföljning som sker till nämnd i samband
med tertialrapportering. Nämnden har också bjudit in driftchefen
till nämnd vid olika tidpunkter under mandatperioden. Någon
annan rapportering sker inte.

Vår bedömning

Vad visar uppföljningen?

Vår sammanfattande bedömning är att
samhällsbyggnadsnämnden i huvudsak har vidtagit åtgärder i
enlighet med de rekommendationer som lämnades i den tidigare
granskningen. Vi noterar dock att det fortsatt saknas mål
beslutade av nämnden som berör kostverksamheten specifikt.

Har samhällsbyggnadsnämnden inkluderat kostverksamheten i
nämndens mål och uppföljning?
I svar från samhällsbyggnadschef framgår att utifrån den
styrmodell som kommunen har så krävs inte
verksamhetsspecifika mål i nämnderna. Därför har inte nämnden
valt att peka ut just kostverksamheten i sina övergripande mål.

Datum som ovan
KPMG AB

Dokumenterar samhällsbyggnadsnämnden måltidsgästernas
synpunkter och vilka åtgärder som vidtas med anledning av
detta?

Ida Brorsson - Certifierad kommunal yrkesrevisor
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Samhällsbyggnadsnämnden

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

Diarienummer: SBN 2021/33
Datum 28 januari 2022

Information gällande digitala
infartsskyltar
Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna informationen samt översänder
densamma till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendebeskrivning

Under det senaste sammanträdet den 21 januari 2022 lyftes behovet av att
förvaltningen återkommer med en skriftlig återkoppling av hanteringen av de digitala
infartsskyltar som kommunen äger.
I början av sommaren 2020 gavs en beställning till förvaltningen att köpa in digitala
infartskyltar och att utgiften skulle belasta resultatet för 2020 (1 200 000 kronor).
Fyra skyltar beställdes under hösten 2020 och sedan dess har förvaltningen sökt
bygglov och tillstånd för dessa skyltar.
Som många känner till är det relativt vanligt att denna typ av skyltar finns i närheten
av kommungränserna längs vägar kring den aktuella kommunen. Dessa vägar är
företrädesvis ägda av staten via Trafikverket (väghållare). Det är viktigt att påpeka att
Trafikverket har ett regelverk för analoga reklamskyltar och ett regelverk för digitala
skyltar.
Tomelillas ursprungliga plan var att göra en likande placering (ungefär där
kommunen idag har kommunlogotypen vid kommungränserna) och förvaltningen
ansökte därmed om tillstånd från Länsstyrelsen och indirekt även Trafikverket för
detta. I den första omgången avslog Trafikverket i sitt yttrande till Länsstyrelsen
kommunens begäran med anledning av att det handlade om rörlig bild. Det vill säga
att Trafikverket ansåg att byten av bilder på skyltarna skedde för snabbt utifrån ett
trafiksäkerhetsperspektiv.
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Det visade sig också att det krävdes anläggande av mindre underhållsväg i direkt
anslutning till skylten, vilket inte underlättade diskussioner med privata markägare.
Efter att Trafikverket och Länsstyrelsen avslagit begäran att uppföra digitala
infartsskyltar tog förvaltningen in en konsult med särskild kompetens, som skulle
hjälpa oss i detta ärende.
Ny placering av skyltarna togs fram och ansökan gjordes på nytt, men Trafikverket
avslog även denna i sitt grannyttrande till bygglovsenheten. (Ett förslag rörde att
placera skyltar vid Svamparondellen exempelvis.)
Vi kan konstatera att Trafikverket har blivit hårdare i sin bedömning jämfört med om
kommunen gjort dessa ansökningar för ett antal år sedan. I en nyligen avkunnad dom
(2022-01-31) avslår Nacka tingsrätt företaget Clear Channel möjligheten att sätta
digital reklam i busshållplatskur med hänvisning till såväl Nacka kommun som
Trafikverkets ställningstagande att det skulle påverka trafiksäkerheten.
Leveransen av de fyra skyltarna blev försenad från Kina med anledning av pandemin,
men anlände under våren 2021. De står nu i ett förråd och kostnaden för detta är
cirka 7 340 kronor per månad, exklusive moms. Hittills har förvaltningen betalat för
en månad.
Förvaltningen har två val. Antingen kan vi försöka att sätta skyltarna på kommunal
mark och att de enbart är riktade mot kommunal väg och då kan vi söka bygglov för
dem med de förutsättningarna. Det innebär att skyltarna kommer att vara inom
detaljplanerat område. Det hade varit önskvärt att även byarna skulle få en sådan
skylt, men förutsättningen att skylten inte vetter mot statliga väg finns inte.
Vid handläggning av bygglov måste andra sakägare höras och det finns risk att
grannar inte kommer att uppskatta dessa skyltar och dess starka sken och att vi
därmed måste ha dem avstängda på vissa tider på dygnet. Det kan också finnas
naturintressen i detta som vi ännu inte har utrett eller förutsett.
Det andra valet är att konstatera att vi har varit modiga och innovativa. Vi har fått ny
erfarenhet, men vi kommer ingenstans om inte de statliga myndigheterna ändrar sitt
regelverk.
I det fall förvaltningen inte kan gå vidare är det möjligt att kommunen bör överväga
om det skulle vara önskvärt att skänka eller sälja dessa skyltar till föreningar i
kommunen. De kan då användas till föreningsinformation, avisera om kommande
matcher eller dylikt, och således komma till nytta och inte ta resurser i anspråk för
förvaring.
Ekonomiska konsekvenser
Mot bakgrund av det osäkra läget som finns kring skyltarnas möjligheter att användas
har samhällsbyggnadschefen föreslagit till ekonomichef att skyltarnas värde ska
skrivas ner till noll för budgetåret 2021.
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Barnperspektivet
Inga konsekvenser
Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.
Uppföljning
I dagsläget rör det sig om ett informationsärende från förvaltningen för nämndens
kännedom.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2022-01-28.
Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen för kännedom
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Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Håkan Berggren
Titel: Planeringsingenjör
E-post: hakan.berggren@tomelilla.se
Telefon: 0417 - 183 13
Mobil: 070 - 995 83 13

Diarienummer: SBN 2022/21
Datum 20 januari 2022

Förslag till yttrande - Medborgarinitiativ Kompletterande belysning på
Lindesborgsområdet
Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara
medborgarinitiativet i enlighet med förvaltningens yttrande i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 januari 2022 (Ksau §
17/2022) överlämna medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Johanna Nilsson skrev den 15 december 2021 ett medborgarinitiativ enligt
följande:
”Förslag på kompletterande belysning på Lindesborgsområdet. Det är ett populärt
promenadstråk, med korsande bilväg, som är väldigt mörkt. Jag har markerat på
bifogad karta.”
Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, lämnar följande yttrande till
kommunstyrelsens arbetsutskott:
Kommunstyrelsens arbetsutskott och samhällsbyggnadsnämnden har de senaste åren
fått medborgarinitiativ om olika former av belysning vid minst fem tillfällen. Det har
handlat om att förbättra belysningen vid promenadvägarna runt aktivitetsplanen,
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belysning vid Smedstorps pump track, utökad gatubelysning på västra sidan av
Sälshögsvägen, från Banvaktstugan till Sälshögs by och belysning längs Kyrkogatan.
Svaren på medborgarinitiativen har varit olika eftersom det ibland rört kommunala
gator där Tomelilla kommun är väghållare och ibland statliga vägar där Trafikverket
är väghållare, eller enskilda vägar där vägsamfälligheter är väghållare.
Vissa mindre insatser har kunnat rymmas inom befintlig investeringsbudget medan
andra lite större belysningsinsatser har krävt att frågan lämnas till
investeringsberedningen.
För att avgöra vilket svar som är lämpligt att ge angående kompletterande belysning
på Lindesborgsområdet bör medborgarinitiativet skickas till förvaltningen för
beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Planeringsingenjör Håkan Berggren föreslår att samhällsbyggnadsnämnden
yttrar sig enligt följande:
Vi ser för närvarande över belysningen på flera platser i kommunen och försöker
identifiera otrygga platser och då prioriterar vi frekvent använda stråk som behöver
kompletteras med belysning.
Ekonomiska konsekvenser
Yttrandet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Yttrandet har ingen bäring på barnperspektivet.
Miljöperspektivet
Yttrandet har ingen bäring på miljöperspektivet.
Uppföljning
Ingen uppföljning görs av samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, 2022-01-20.
Remiss - Ksau § 17/2022 Medborgarinitiativ - Kompletterande belysning på
Lindesborgsområdet, handlingsid: Sbn 2022.69.
Bild till medborgarinitiativ om kompletterande belysning på Lindesborgsområdet,
handlingsid: Sbn 2022.140.
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Gata/Park/Natur

Håkan Berggren
Planeringsingenjör
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
12 januari 2022

Ksau § 17

Dnr KS 2021/232

Medborgarinitiativ - Kompletterande
belysning på Lindesborgsområdet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

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

Ärendebeskrivning

Johanna Nilsson skrev den 15 december 2021 ett medborgarinitiativ enligt
följande:
”Förslag på kompletterande belysning på Lindesborgsområdet. Det är ett populärt
promenadstråk, med korsande bilväg, som är väldigt mörkt. Jag har markerat på
bifogad karta.”
Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, lämnar följande yttrande till
kommunstyrelsens arbetsutskott:
Kommunstyrelsens arbetsutskott och samhällsbyggnadsnämnden har de senaste åren
fått medborgarinitiativ om olika former av belysning vid minst fem tillfällen. Det har
handlat om att förbättra belysningen vid promenadvägarna runt aktivitetsplanen,
belysning vid Smedstorps pumptrack, utökad gatubelysning på västra sidan av
Sälshögsvägen, från Banvaktstugan till Sälshögs by och belysning längs Kyrkogatan.
Svaren på medborgarinitiativen har varit olika eftersom det ibland rört kommunala
gator där Tomelilla kommun är väghållare och ibland statliga vägar där Trafikverket
är väghållare eller enskilda vägar där vägsamfälligheter är väghållare.
Vissa mindre insatser har kunnat rymmas inom befintlig investeringsbudget medan
andra lite större belysningsinsatser har krävt att frågan lämnas till
investeringsberedningen.
För att avgöra vilket svar som är lämpligt att ge angående kompletterande belysning
på Lindesborgsområdet så bör medborgarinitiativet skickas till förvaltningen för
beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Ekonomiska konsekvenser
Det går inte att avgöra i detta läge.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
12 januari 2022

§ 17 forts.
Barnperspektivet
Givetvis är en god belysning bra för såväl vuxna som barn.
Miljöperspektivet
En förbättrad belysning kan både vara bra och dåligt för miljön, det beror på vilken
belysning som väljs och om en äldre belysning byts ut mot en ny energisnålare
belysning.
Uppföljning
Det får avgöras i ett senare skede.

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2022.92.
Medborgarinitiativ - Kompletterande belysning på Lindesborgsområdet, handlingsid:
Ks 2021.4348.
Bild till medborgarinitiativ om kompletterande belysning på Lindesborgsområdet,
handlingsid: Ks 2022.94.
_________
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Patrik Månehall/balanslista

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Håkan Berggren
Titel: Planeringsingenjör
E-post: hakan.berggren@tomelilla.se
Telefon: 0417 - 183 13
Mobil: 070 - 995 83 13

Diarienummer: SBN 2022/22
Datum 20 januari 2022

Förslag till yttrande - Medborgarinitiativ Parkeringsplats Tomelilla idrottsplats
Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara
medborgarinitiativet i enlighet med förvaltningens yttrande i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 januari 2022 (Ksau §
18/2022) överlämna medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Representanter från Tomelilla IF, Tomelilla TK och Tomelilla Scoutkår skrev
den 28 december 2021 ett medborgarinitiativ enligt följande:
”Senare års investeringar för att utveckla Tomelilla idrottsplats till en mötesplats för
alla i Tomelilla har slagit väl ut. Antalet besökare har ökat stort. Padelbanan som har
byggts i samverkan med Tennisklubben är nu klar att tas i bruk. Då ökar antalet
besökare ytterligare.
Trots att anläggningen ligger centralt i samhället är det många av besökarna som är
bilburna. Nuvarande parkeringsplatser längs Kyrkogatan och på parkeringen vid
Idrottsplatsen/Tennisanläggningen räcker inte till och skapar en ohållbar
trafiksituation.
Ett av problemen med parkeringen vid Idrottsplatsen/Tennisanläggningen är att det
inte går att markera parkeringsplatser. Det blir därför en ”ostrukturerad” parkering
där ytan inte utnyttjas optimalt. Platsen är dessutom svår att underhålla då
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underbyggnaden och ytlagret är helt undermåligt och dränering saknas. Tidvis är
parkeringen en skamfläck för området.
Vi ser det som nödvändigt att ytan asfalteras och att p-platserna markeras. Vi har
tagit fram ett förslag till möjlig utformning som bifogas. Se det som en idéskiss. Det
är också viktigt att parkeringsytan utformas så den inte inbjuder till buskörning.
Vi är tre föreningar, Tomelilla Idrottsförening, Tomelilla Tennisklubb och Tomelilla
Scoutkår, som utnyttjar parkeringen och som bör involveras i den fortsatta
processen. Många som promenerar i Skogsbacken eller rastar hundar använder också
parkeringen.
Vi hoppas att kommunen så snart som möjligt tillgodoser våra önskemål.”
Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, lämnar följande yttrande till
kommunstyrelsens arbetsutskott:
Frågan är komplicerad och bör överlämnas till förvaltningen för beredning och
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Planeringsingenjör Håkan Berggren föreslår att samhällsbyggnadsnämnden
yttrar sig enligt följande:
Ytan är väl använd som parkeringsplats och förvaltningen har förståelse för det
behov som uttrycks. Om man ska förändra beläggningen måste man hantera
dagvattenfrågan genom någon form av dränering. Samtidigt finns det olika alternativa
lösningar på asfalt genom exempelvis genomsläpplig asfalt och/eller
hålstensbeläggning. Platsen ligger i närheten av naturreservaten Skogsbacken. Vid ett
genomförande måste tillsynsmyndigheter länsstyrelse/miljöförbund rådfrågas för
miljöpåverkan. Kostnaden för projektet uppskattar vi till mellan 4 och 6 miljoner.
Detta är en fråga som investeringsberedningen bör yttra sig över. Därefter är det
möjligt att sätta sig ner i diskussion med berörda parter.
Ekonomiska konsekvenser
Det är ett kostsamt projekt som först bör hanteras i investeringsberedningen.
Barnperspektivet
En förbättring av parkeringssituationen skulle möjligtvis kunna leda till ökad trygghet
för barn som vistas i området.
Miljöperspektivet
Enligt ovan krävs utlåtanden från tillsynsmyndigheter i frågan.
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Uppföljning
Ingen uppföljning sker i samhällsbyggnadsnämnden förrän eventuellt projekt
beslutats.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, 2022-01-20.
Remiss - Ksau § 18/2022 Medborgarinitiativ - Parkeringsplats Tomelilla idrottsplats,
handlingsid: Sbn 2022.70.
Medborgarinitiativ - Parkeringsplats Tomelilla idrottsplats – skiss, handlingsid: Sbn
2022.138.
Gata/Park/Natur

Håkan Berggren
Planeringsingenjör
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
12 januari 2022

Ksau § 18

Dnr KS 2021/236

Medborgarinitiativ - Parkeringsplats
Tomelilla Idrottsplats
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

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

Ärendebeskrivning

Representanter från Tomelilla IF, Tomelilla TK och Tomelilla Scoutkår skrev
den 28 december 2021 ett medborgarinitiativ enligt följande:
”Senare års investeringar för att utveckla Tomelilla idrottsplats till en mötesplats för
alla i Tomelilla har slagit väl ut. Antalet besökare har ökat stort. Padelbanan som har
byggts i samverkan med Tennisklubben är nu klar att tas i bruk. Då ökar antalet
besökare ytterligare.
Trots att anläggningen ligger centralt i samhället är det många av besökarna som är
bilburna. Nuvarande parkeringsplatser längs Kyrkogatan och på parkeringen vid
Idrottsplatsen/Tennisanläggningen räcker inte till och skapar en ohållbar
trafiksituation.
Ett av problemen med parkeringen vid Idrottsplatsen/Tennisanläggningen är att det
inte går att markera parkeringsplatser. Det blir därför en ”ostrukturerad” parkering
där ytan inte utnyttjas optimalt. Platsen är dessutom svår att underhålla då
underbyggnaden och ytlagret är helt undermåligt och dränering saknas. Tidvis är
parkeringen en skamfläck för området.
Vi ser det som nödvändigt att ytan asfalteras och att p-platserna markeras. Vi har
tagit fram ett förslag till möjlig utformning som bifogas. Se det som en idéskiss. Det
är också viktigt att parkeringsytan utformas så den inte inbjuder till buskörning.
Vi är tre föreningar, Tomelilla Idrottsförening, Tomelilla Tennisklubb och Tomelilla
Scoutkår, som utnyttjar parkeringen och som bör involveras i den fortsatta
processen. Många som promenerar i Skogsbacken eller rastar hundar använder också
parkeringen.
Vi hoppas att kommunen så snart som möjligt tillgodoser våra önskemål.”

Justerandes sign

47

Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
12 januari 2022

§ 18 forts.
Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, lämnar följande yttrande till
kommunstyrelsens arbetsutskott:
Frågan är komplicerad och bör överlämnas till förvaltningen för beredning och
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna kan inte bedömas i detta skede.
Barnperspektivet
En strukturerad parkering ökar säkerheten, inte minst för barn som rör sig i området.
Miljöperspektivet
Det vore att föredra att fler väljer att gå eller cykla till området istället för att köra bil.
Uppföljning
Vilken uppföljning som behöver göras får bedömas i ett senare skede.

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander,Handlingsid: Ks 2022.93.
Medborgarinitiativ - Parkeringsplats Tomelilla Idrottsplats, handlingsid: Ks
2021.4452.
_________
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Patrik Månehall/balanslista

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Niklas Sommelius
Titel: Samhällsbyggnadschef
E-post: niklas.sommelius@tomelilla.se
Telefon: 0417 – 181 34
Mobil: 070 - 995 81 34

Diarienummer: SBN 2022/23
Datum 20 januari 2022

Förslag till yttrande - Motion - Minska
andelen hårdgjorda ytor i centrala
Tomelilla
Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen i
enlighet med förvaltningens yttrande i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 januari 2022 (Ksau §
19/2022) remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Sara Anheden (S) har den 1 december 2021 lämnat in en motion med följande
lydelse:
”De centrala delarna av Tomelilla består av till stor del hårdgjorda ytor. På och
omkring Torget saknas naturliga områden som kan ta upp vatten i samband med
kraftiga regn, vilket inte minst märktes i samband med översvämningarna 2019. Av
allt att döma leder klimatförändringarna till att stora mängder regn kommer oftare
vilket Tomelilla kommun behöver ta höjd för i sin samhällsplanering.
I samband med ombyggnationen av Torget tas en del hänsyn till detta vid
trädplanteringen, vi menar att detta inte är tillräckligt. Vi konstaterar också, med viss
förtvivlan, att buskage dras upp och att man i stället väljer att hårdgöra marken.
Kommunen äger en del stora parkeringsytor som exempelvis Coops parkering och
parkeringen utanför kommunhuset. Här menar vi att det vore bra om själva
parkeringsplatserna görs om med genomsläpplig beläggning. Vi förutsätter också att

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Gata/Park/Natur, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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kommunen vid framtida samhällsplanering överväger möjligheterna att använda
material som underlättar avrinningen och förbättrar dagvattenhanteringen.
Vi yrkar därför
att

Tomelilla kommun gör en inventering av hårdgjorda ytor som kan
byggas om för bättre dagvattenhantering.

att

Dagvattenhantering på kommunägda ytor blir en återkommande punkt
i investeringsbudgeten.”

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande:
Framtidens beläggning kommer inte vara traditionell asfalt, det är det nog många
som instämmer i. Hårda ytor med asfalt är tämligen billiga att anlägga, enkla att
underhålla samt tål hög belastning av olika fordon. Nackdelen är
dagvattenhanteringen.
Dagvattenhantering är en fråga som berör en mängd olika verksamheter inom
kommunen, driftbolag av vattentjänster samt privatpersoner och företag. För att ha
en strategisk insikt i frågan om dagvatten har många kommuner en dagvattenstrategi.
Som samhällsbyggnadschef välkomnar jag att frågan om dagvatten höjs upp i en
kommun som har precis som motionären påpekar många håra ytor. Det finns
lösningar på dagvatten såväl under jord som ovan jord i kommuner i vår närhet. Det
finns även beläggningar som kan vara alternativ till asfalt.
Jag vill dock flagga för att dagvattenfrågor inte enbart är en fråga för
investeringsberedningen, utan även för den vanliga driftbudgeten eftersom vi vet av
erfarenhet att andra lösningar har en ekonomisk effekt för driften. Jag anser dock att
samhällsbyggnadsnämnden bör ställa sig positiv och föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen i dess båda att-satser.
Ekonomiska konsekvenser
Inte i dagsläget.
Barnperspektivet
Inte i dagsläget.
Miljöperspektivet
Motionens förslag till hantering av dagvatten kan ha positiva effekter på miljön.
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Uppföljning
Ingen uppföljning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2022-01-20.
Remiss - Ksau § 19/2022 Motion - Minska andelen hårdgjorda ytor i centrala
Tomelilla, handlingsid: Sbn 2022.71.
Gata/Park/Natur

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

3 (3)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
12 januari 2022

Ksau § 19

Dnr KS 2021/219

Motion - Minska andelen hårdgjorda ytor i
centrala Tomelilla
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

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

Ärendebeskrivning

Sara Anheden (S) har den 1 december 2021 lämnat in en motion med följande
lydelse:
”De centrala delarna av Tomelilla består av till stor del hårdgjorda ytor. På och
omkring Torget saknas naturliga områden som kan ta upp vatten i samband med
kraftiga regn, vilket inte minst märktes i samband med översvämningarna 2019. Av
allt att döma leder klimatförändringarna till att stora mängder regn kommer oftare
vilket Tomelilla kommun behöver ta höjd för i sin samhällsplanering.
I samband med ombyggnationen av Torget tas en del hänsyn till detta vid
trädplanteringen, vi menar att detta inte är tillräckligt. Vi konstaterar också, med viss
förtvivlan, att buskage dras upp och att man i stället väljer att hårdgöra marken.
Kommunen äger en del stora parkeringsytor som exempelvis Coops parkering och
parkeringen utanför kommunhuset. Här menar vi att det vore bra om själva
parkeringsplatserna görs om med genomsläpplig beläggning. Vi förutsätter också att
kommunen vid framtida samhällsplanering överväger möjligheterna att använda
material som underlättar avrinningen och förbättrar dagvattenhanteringen.
Vi yrkar därför
att

Tomelilla kommun gör en inventering av hårdgjorda ytor som kan
byggas om för bättre dagvattenhantering.

att

Dagvattenhantering på kommunägda ytor blir en återkommande punkt
i investeringsbudgeten.”

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
12 januari 2022

§ 19 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige § 147/2021, handlingsid: Ks 2021.4393.

Tidigare behandling
Kf § 147/2021.

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
_________
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Balanslista/Patrik Månehall

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden

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

Diarienummer: SBN 2021/251
Datum 5 januari 2022

Tomelilla kommuns miljö- och naturpris
2021
Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar delegera till nämndens ordförande att,
i enlighet med gällande statuter, godkänna naturskyddsföreningen i
Tomelillas beslut om kandidat till Tomelillas miljö- och naturpris för år
2021.
Beslutet ska återrapporteras på närmast efterföljande nämndsammanträde.

Ärendebeskrivning

Tomelilla kommun och Naturskyddsföreningen i Tomelilla (NIT) instiftade år
1997 ett miljö- och naturpris för att uppmärksamma och uppmuntra åtgärder
och engagemang för livskraftig natur och ren miljö inom Tomelilla kommun.
Priset delas ut årligen till person, företag, grupp, förening eller organisation
som är boende eller verksamma inom Tomelilla kommun. Urvalet tillkommer
genom nomineringar via kommunens webbplats eller via nomineringar
inlämnade till NIT till och med den 31 december 2021.
Prissumman är 10 000 kronor och kostnaden fördelas med 75% på Tomelilla
kommun och 25% på NIT.
Under året 2021 har det inkommit fyra nomineringar, vilka redovisas i den
tidsordning de inkommit till kommunen med den tidigaste nomineringen
först, enligt följande:

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Gata/Park/Natur, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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• Nominering till Tomelilla kommuns miljö- och naturpris 2021 - Petter
•
•
•

Albinsson.
Nominering till Tomelilla kommuns miljö- och naturpris 2021 Friluftsfrämjandets lokalavdelning Skåne Tranås, ordförande Ida Wingren
Nominering till Tomelilla kommuns miljö- och naturpris 2021 - Karin
Edstedt
Nominering till Tomelilla kommuns miljö- och naturpris 2021 - Charlotte
Ivarsson Lundberg och Karl Lundberg

Se bilaga: Sammanställning av nomineringar till Tomelilla kommuns miljö- och
naturpris 2021, handlingsid: Sbn 2022.155.
Ekonomiska konsekvenser

Kostnaden belastar ordinarie budget för gata/park.
Barnperspektivet
Även barn gynnas av det arbete som de nominerade har gjort för miljön och naturen
i Tomelilla kommun.
Miljöperspektivet
Syftet med priset är att uppmärksamma och uppmuntra åtgärder och engagemang för
livskraftig natur och ren miljö inom Tomelilla kommun.
Uppföljning

Beslutet expedieras till Naturskyddsföreningen.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande deltar vid prisutdelning.
Kommunens andel av prissumman betalas ut till pristagaren.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-01-05.
Sammanställning av nomineringar till Tomelilla kommuns miljö- och naturpris 2021,
handlingsid: Sbn 2022.155.
Tomelilla kommuns miljö- och naturpris – pristagare 2013 till 2020, handlingsid: Sbn
2022.156.
Statuter för utdelning av Tomelilla kommuns miljö- och naturpris, handlingsid: Sbn
2021.2635.
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Gata/Park/Natur
Johanna Kandell
Nämndsekreterare
Beslutet skickas till:
Vinnare av Tomelilla kommuns miljö- och naturpris 2021
Naturskyddsföreningen i Tomelilla
Ordförande samhällsbyggnadsnämnden Sander Dijkstra (M)
Kommunikatör Charlotte Rydin

3 (3)
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Nominering: Petter Albinsson
Motivering: ”Under Petters benägna ledarskap har STORKPROJEKTET i Skåne vunnit
framgång. Genom att ihärdigt och uthålligt arbeta för att åter-etablera storkbeståndet under
många år har stammen nu nått en betydligt mer stabil nivå, trots att den ännu är rödlistad.
Dessutom har Petter och projektet värvat och samordnat så många engagerade skåningar till
frivilliga insatser och mobiliserat allmänhetens intresse och pengar för att vara fadder, bygga
boplattor, komma och titta och allmänt sprida glädjen med att denna stolta fågel nu finns att se
på häckningsplatser som t ex i Fågeltofta och Eljaröd.”
Nominerad av: Lotta Hedström

Nominering: Friluftsfrämjandets lokalavdelning Skåne Tranås, Ordförande Ida Wingren
Motivering: ”För ett ideellt och outtröttligt arbete med att visa barn från 5 års ålder den
fantastiska skånska naturen, och att med hjälp av lek och upptäckarglädje berätta utforska och
lära barn och ungdomar att uppskatta och vara rädd om naturen och miljön. Allt ifrån
allemansrätten, till skräpplockning och vad man skall göra om man är vilse (så klart krama ett
träd) gör att Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Skåne Tranås väl förtjänar detta pris.”
Nominerad av: Desiree Mattsson

Nominering: Karin Edstedt, lärare på Österlen folkhögskola
Motivering: ”Fantastisk lärare som med mycket kunskap. engagemang och bred erfarenhet av
klimat. miljö och rättvisefrågor. Delat med sig och uppmuntrat oss elever till engagemang,”
Nominerad av: Charlotte Mårtensson

Nominering: Charlotte lvarsson Lundberg och Karl Lundberg
Motivering: ”Charlotte och Karl har byggt upp en verksamhet som värnar djur natur och det
nära. De bjuder in både barn och vuxna att se deras verksamhet, de fantastiskt fina fåren och
vallhundarna. De har en genomtänkt verksamhet som gynnar det närodlade och ekologiska. De
är alltid välkomnande och delar gärna med sig av sina erfarenheter. Deras arbete främjar det
ekologiska och närproducerade, bidrar till våra öppna landskap och för människor närmare
naturen.”
Nominerad av: Ingrid Pettersson
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Tomelilla kommuns miljö- och naturpris – pristagare 2013-2020
År
2020

Pristagare
Holger och Anna Olin, Activs gård

2019

Österlenhampa

2018

Anita Ullmann Kradjians

2017

Maria Bister

2016

Gårdlösaleden

2015

Lauras Salong

2014

Kristian Hägglund

Motivering
Activs gård är ett jordbruksföretag som drivs
ekologiskt med bland annat odling av
baljväxten gråärt som binder kväve och gör
jorden mer näringsrik.
Holger och Anna har sedan 2015 även KRAVuppfödning av kycklingar.
Österlenhampa har odlat hampa sedan 2003.
Av hampan framställs produkter för
byggnation, isolering, stallströ, djurfoder, hudoch hårvård samt kosttillskott. Hampan odlas
ekologiskt utan bekämpningsmedel och är ett
bra byggnadsmaterial då det lagrar värme
effektivt. Dessutom används hela växten, både
rötter, stam, blad och frön, vilket ger en hållbar
produktion.
Under Anita Ullmann Kradjians kompetenta
ledning har VetoNu lyckats skapa ett stort
motstånd mot gruvdrift på Österlen som
upplevs som hotande landskapsförstörelse.
Barnen är vår framtid och det är viktigt att det
får kunskap om att vi måste vara aktsamma om
vår natur. Maria Bister kan med sina
barnböcker påverka barnen och väcka intresse
för vår miljö.
Gårdlösaleden får Tomelilla kommuns miljöoch naturpris för att under ﬂera år ha engagerat
många bybor i Smedstorp, först i skapandet
och sedan i underhållet av Gårdlösaleden.
Byborna har gemensamt röjt stigar, samt byggt
broar och bivacker längs leden. De har även
förkovrat sig i böcker och gamla skrifter för att
ta fram underlag till broschyrer, kartor och
informationstavlor som berättar om
sevärdheter i området. Det gemensamma
arbetet har lett till ökad kunskap och förståelse
för natur- och kulturvärden.
Pristagaren värnar om kundens hälsa och en
hållbar miljö genom ekologisk hårvård med
naturliga råvaror och växtfärger.
Årets naturskyddspris tilldelas greenkeeper
Kristian Hägglund för innovativ skötsel av
Tomelilla golfbana med uttalat miljövänliga
metoder samt visad naturomsorg om
Välabäcken.
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2013

Projektet "Skörda regnvatten"

Naturskyddspriset går i år till projektet ”Skörda
regnvatten”. Ansvarig för detta är Trädgården
som Livsrum, Österlens folkhögskola och
Tomelilla kommun. Denna utställning,
”Skörda regnvatten”, visar hur man kan
utnyttja regnvattnet på ett sinnrikt sätt utan att
belasta samhällets dagvattensystem och
förhindra extra belastning av redan ansträngda
reningsverk.
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Beslutade år 2015, dnr KS 2015/366
STATUT FÖR UTDELNING AV

TOMELILLAS MILJÖ- OCH NATURPRIS
Syfte: Att uppmärksamma och uppmuntra åtgärder och engagemang för livskraftig natur och
ren miljö inom Tomelilla kommun.
Säte och parter: Priset är instiftat av Naturskyddsföreningen i Tomelilla (NIT) och Tomelilla
kommun/samhällsbyggnadsutskottet som likvärdiga parter. Det utdelas årligen till person,
företag, grupp, förening eller organisation som är boende eller verksamma inom Tomelilla
kommun.
Nomineringsförfarande och urval: Vem som helst kan nominera. Förslag på kandidater ska
vara kommunen tillhanda senast innan varje årsskifte för prisutdelning kommande år.
Anonyma nomineringar godtas inte.
Bekantgörande om pris och nomineringar sker på kommunens hemsida, med annons i
lokalpress och via programutskick från NIT.
Urvalet tillkommer NIT:s styrelse med godkännande av kommunens
samhällsbyggnadsutskott.
Utdelning och bekantgörande: Priset utdelas högtidligen på NIT:s årsmöte av ordförande i
samhällsbyggnadsutskottet med diplom där motivering framgår. Ska ske innan mars månads
utgång för föregående års insats.
Prissumma och finansiering: Prissumman är 10 000 kr. Kostnaden fördelas med 75 % på
Tomelilla kommun och 25 % på NIT. Förberedelsearbete arvoderas inte. Finns ingen lämplig
kandidat tas inga eventuellt reserverade medel i anspråk.
Ändring av statuter: Ändringar i dessa statuter ska godkännas av både NIT:s årsmöte och i
samhällsbyggnadsutskottet och får bara ske med bäring på nästkommande års förfarande.
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Samhällsbyggnadsnämnden

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

Diarienummer: SBN 2022/4
Datum 4 februari 2022

Redovisning av delegeringsbeslut januari
2022
Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegeringsbeslut för
januari 2022 och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Redovisning av delegeringsbeslut för samhällsbyggnadsnämnden gällande januari
2022 samt månadsrapport bostadsanpassning gällande januari 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-02-04.
Delegeringsbeslut januari 2022, handlingsid: Sbn 2022.157.
Månadsrapport bostadsanpassning januari 2022, handlingsid: Sbn 2022.158.
Samhällsbyggnad centralt/övergripande
Johanna Kandell
Nämndsekreterare

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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2022-01-01 - 2022-01-31

Riktning:

Inkomna, Upprättade

Avdelning:

Alla

Handläggare:

Alla

Sekretess:

Visas ej

Handlingsid

Eva Lärka

I/U/K Beskrivning

Dokumenttyp

Datum

Avsändare/Mottagare

Handläggare

Ärendenummer

Ärendemening

Avdelning

Fastighetsbeteckning
2022.11

U

Yttrande om beslut om upplåtelse av offentlig
Yttrande
plats, A710.041/2021, Byggetablering, Norregatan
12, 2022-01-10--2022-03-06

2022-01-04

Polismyndigheten

Ulrika Olsson

SBN 2021/15

Tillstånd enligt ordningslagen och lokala
ordningsföreskrifter 2021

Gata/Park/Natur

2022.12

I

Begäran om yttrande tillstånd enligt ordningslagen Begäran
och lokala ordningsföreskrifter, A696.103/2021,
Förlängning av skyltning för uppställningsplats för
bilpool, 2022-02-05--2022-06-03, Tomelilla station

2022-01-04

Polismyndigheten

Hannah Andersson

SBN 2022/13

Tillstånd enligt ordningslagen och lokala
ordningsföreskrifter 2022

Gata/Park/Natur

Tillståndsbevis och beslut enligt ordningslagen,
lokala föreskrifter dnr A553.748/2021, Skyltning
för uppställningsplats för bilpool, 2021-10-20-2022-02-04

Intyg

2022-01-05

Polismyndigheten

Håkan Berggren

SBN 2021/15

Tillstånd enligt ordningslagen och lokala
ordningsföreskrifter 2021

Gata/Park/Natur

Tillståndsbevis och beslut enligt ordningslagen,
lokala föreskrifter dnr A710.041/2021,
Byggetablering, 2022-01-10--2022-03-06

Intyg

2022-01-05

Polismyndigheten

Carina Hansson

SBN 2021/15

Tillstånd enligt ordningslagen och lokala
ordningsföreskrifter 2021

Gata/Park/Natur

Delegeringsbeslut Parkeringstillstånd

Delegeringsbeslut

2022-01-05

***Sekretess***

Hannah Andersson

SBN 2021/284

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Gata/Park/Natur

2022.13

2022.14

2022.15

I

I

U
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2022.32

U

2022-01-12

Tillåtelse att nyttja kommunal mark, Östergatan
15, Folkets Park 18

Avtal - samverkan

Viveka Ekeblad och Peter Beckvall

Håkan Berggren
Gata/Park/Natur

2022.39

I

Intresseanmälan köp av tomt - Tomelilla kommun Anmälan

2022-01-14

Andreas Espersson, Sandra Espersson

Henrik Lundblad

SBN 2022/18

Intresseanmälan köp av tomt - Tomelilla

Plan och exploatering

2022.45

I

2022-01-14

Beslut om rättelse - Dispens från
Beslut
reservatsföreskrifter samt samråd enligt 12 kap 6
§ miljöbalken för arrangerande av kulturfestival
inom Drakamöllans naturreservat på fastigheten
Drakamöllan 1_8 samt Drakamöllan 1_9 i
Tomelilla kommun (Natura 2000), dnr 521-418252021
Länsstyrelsen Skåne

Helena Berlin
Gata/Park/Natur

2022.62

I

Begäran om yttrande tillstånd enligt ordningslagen Begäran
och lokala ordningsföreskrifter,
A739.415/2021,Uteservering, 2022-04-01--202210-20, Torget 6

2022-01-17

Polismyndigheten

Hannah Andersson

SBN 2022/13

Tillstånd enligt ordningslagen och lokala
ordningsföreskrifter 2022

Gata/Park/Natur

Ansökan om försköningsbidrag - Brösarps
Byagille

Ansökan

2022-01-17

Brösarps Byagille

Håkan Berggren

SBN 2022/14

Ansökan om bidrag till försköning i byarna 2022

Gata/Park/Natur

Köpekontrakt -Råbocken 3

Avtal - varor o tjänster

2022-01-17

Terese Buhre och Daniel Meiers Benz

Henrik Lundblad

SBN 2021/271

Köp av fastigheten Råbocken 3

Plan och exploatering

Intresseanmälan - köp av tomt, del av Onslunda
211_1

Anmälan

2022-01-19

Christina Sandberg

Henrik Lundblad

SBN 2022/25

Intresseanmälan - köp av tomt, del av Onslunda
211_1

Plan och exploatering

2022.63

2022.64

2022.77

2022.73
2022-01-20

I

U

I

I

Månadsrapport December 2021, Österlen VA AB Rapport
Österlen VA AB

Niklas Sommelius
VA (vatten & avlopp)
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64

2022.74

I

2022-01-20

Beslut angående tävling på väg, dnr 258-482132021

Beslut

Länsstyrelsen Skåne

Håkan Berggren
Gata/Park/Natur

2022.72

I

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan

2022-01-20

***Sekretess***

SBN 2022/24

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad
centralt/övergripande

2022.87

I

Hannah Andersson

Begäran om yttrande tillstånd enligt ordningslagen Begäran
och lokala ordningsföreskrifter, A736.319/2021,
Bilpoolsskyltar, 2022-01-31- 2022-06-04, Torget
Brösarp

2022-01-25

Polismyndigheten

Hannah Andersson

SBN 2022/13

Tillstånd enligt ordningslagen och lokala
ordningsföreskrifter 2022

Gata/Park/Natur

2022.95

I

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan
- korrigerad ansökan

2022-01-25

***Sekretess***

SBN 2022/24

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Gata/Park/Natur

2022.86

I

Hannah Andersson

Begäran om yttrande tillstånd enligt ordningslagen Begäran
och lokala ordningsföreskrifter,
A729.447/2021,Uppställning av lastbil för
insamling av farligt avfall, 2022-07-05,
Malmövägen 4-6

2022-01-25

Polismyndigheten

Hannah Andersson

SBN 2022/13

Tillstånd enligt ordningslagen och lokala
ordningsföreskrifter 2022

Gata/Park/Natur

Begäran om komplettering av ansökan om
lantmäteriförrättning - Avstyckning från Norra
Kvärrestad 1:8, dnr M22114

Begäran

2022-01-26

Lantmäteriet

Henrik Lundblad

SBN 2022/28

Lantmäteriförrättning - Avstyckning från Norra
Kvärrestad 1:8, dnr M22114

Plan och exploatering

Bekräftelse av ansökan - lantmäteriförrättning Avstyckning från Norra Kvärrestad 1:8, dnr
M22114

Underrättelse

2022-01-26

Lantmäteriet

Henrik Lundblad

SBN 2022/28

Lantmäteriförrättning - Avstyckning från Norra
Kvärrestad 1:8, dnr M22114

Plan och exploatering

2022.97

2022.98

2022.106

I

I

I

Ansökan om försköningsbidrag - Onslunda Byalag Ansökan

2022-01-26

Onslunda Byalag

Håkan Berggren

SBN 2022/14

Ansökan om bidrag till försköning i byarna 2022

Gata/Park/Natur
Sidan 3 av 4
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2022.108

U

2022-01-26

Svar på remiss angående tävling på väg, dnr 258- Yttrande
48213-2021
Länsstyrelsen Skåne

Håkan Berggren
Gata/Park/Natur

2022.99

Delegeringsbeslut Parkeringstillstånd

Delegeringsbeslut

2022-01-27

***Sekretess***

Hannah Andersson

SBN 2022/24

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Gata/Park/Natur

2022.101

U

Beslut om slututbetalning, stöd till
Ädellövskogsbruk. Ärendenr ST 216-2019.
Ramsåsa 20_3

Beslut

2022-01-27

Skogsstyrelsen

Håkan Berggren

SBN 2019/117

Ansökan om Ädellövskogsbruk inom fastigheten
Ramsåsa 20:3

Gata/Park/Natur

Köpeavtal - del av Tomelilla 237_122 (Garvaren
17)

Avtal - varor o tjänster

2022-01-27

H.Nordin Fastighets AB

Henrik Lundblad

SBN 2021/213

Intresseanmälan - köp av tomt. del av Tomelilla
237_122

Plan och exploatering

Beslut angående anmälan om nyanläggning av
våtmark på Illstorp 6_13 i Tomelilla kommun, dnr
535-1269-2022

Beslut

Länsstyrelsen Skåne

Åsa Jonasson

2022.102

2022.103

I

U

I

2022-01-27

Samhällsbyggnad
centralt/övergripande
2022.109

I

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan

2022-01-28

***Sekretess***

Hannah Andersson

SBN 2022/30

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad
centralt/övergripande

Sidan 4 av 4
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BAB Rapport 1.2

Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Beslut under perioden:
Från: 2022-01-01
Till: 2022-01-31
Ärendenummer
BAB 2021-031
BAB 2021-036
BAB 2021-037
BAB 2021-050
BAB 2022-001*

Utskrift: 2022-02-04
Beslutet
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall

Beslutsdatum
2022-01-03
2022-01-26
2022-01-19
2022-01-25
2022-01-03

Belopp
1 588 kr
6 125 kr
7 756 kr
3 585 kr
2 888 kr
Summa: 21 942 kr
Antal poster: 5 st
Total summa: 21 942 kr
Totalt antal poster: 5 st

* = 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
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BAB Rapport 1.2

Avskrivna ärenden
Ärendenummer

Beslutet

Beslutsdatum

Belopp
Summa: 0 kr
Antal poster: 0 st
Total summa: 21 942 kr
Totalt antal poster: 5 st

* = 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
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Samhällsbyggnadsnämnden

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

Diarienummer: SBN 2022/3
Datum 21 januari 2022

Redovisning av anmälningsärenden
2022-02-11
Förvaltningens förslag till beslut

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

Ärendebeskrivning

Redovisning av anmälningsärenden för samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-11:
• Österlen VA AB - månadsrapport Tomelilla december 2021
• Österlen VA AB - Tomelilla utfall drift december 2021
• Beslut - Kf § 144/2021 Svar på motion träd mot träd
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen som besvarad samt fattar
principbeslut om att träd ska ersättas med träd.
Kommunfullmäktige uppdrar till förvaltningen att följa upp ekonomin vid
avverkning.
•

Ksau § 13/2022 Svar på medborgarinitiativ - Stor lekplats med olika
kunskapsnivåer som kan bli Tomelillas mötespunkt för
småbarnsföräldrar
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar besvara medborgarinitiativet med
att det inte finns medel i budget 2022 för att genomföra förslaget, men att det
skickas till budgetberedningen och investeringsberedningen för vidare
beredning.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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•

Ksau 14/2022 Svar på medborgarinitiativ - Körfil istället för parkering i
korsningen Torget/Norregatan
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar besvara medborgarinitiativet enligt
förvaltningens förslag till yttrande i ärendebeskrivningen.

•

Ksau § 15/2022 - Medborgarinitiativ - Skatepark Onslunda
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar besvara medborgarinitiativet med
att det överlämnas till investeringsberedningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-01-21.
Österlen VA AB - månadsrapport Tomelilla december 2021, handlingsid: Sbn
2022.152.
Österlen VA AB - Tomelilla utfall drift december 2021, handlingsid: Sbn 2022.153.
Beslut - Kf § 144/2021 Svar på motion träd mot träd, handlingsid: Sbn 2021.2686.
Ksau § 13/2022 Svar på medborgarinitiativ - Stor lekplats med olika kunskapsnivåer
som kan bli Tomelillas mötespunkt för småbarnsföräldrar, handlingsid: Sbn 2022.78.
Ksau 14/2022 Svar på medborgarinitiativ - Körfil istället för parkering i korsningen
Torget/Norregatan, handlingsid: Sbn 2022.79.
Ksau § 15/2022 - Medborgarinitiativ - Skatepark Onslunda, handlingsid: Sbn
2022.80.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande
Johanna Kandell
Nämndsekreterare

2 (2)
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Månadsrapport Tomelilla december 2021
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Månadsrapport Tomelilla december 2021
VD har ordet

Ansökningstiden för upphandlare har förlängts till mitten av januari. Intervjuer för
ekonomtjänsten kommer att hållas i mitten av januari.

Året avslutades tyvärr i på samma sätt som det började, nämligen med ett återtåg av
Coronarestriktioner. Tyvärr så påverkar det organisationen negativt då vi får återgå till
en digital värld där vi nästan bara kan träffas över Teams.

Kundtjänst/ administration
Betydande händelser:

Men trots detta har vi haft ett väldigt produktivt år! Anläggningar har byggts och
driftsatts på löpande band. Vi har haft en större investeringstakt en någonsin och det
bådar gott inför framtiden.

Under månaden har det totalt kommit in 461 samtal till vår växel, idag finns inget system
för att kategorisera samtalen. Nedan angivna ärende avser hanterade ärende via vår
kundtjänstmail för Tomelillas kunder.

Vi har under året kontinuerligt jobbat med att få ihop olika IT-system till gemensamma
lösningar och detta kommer även att fortsätta under 2022. Hela 2021 har präglats av en
uppbyggnadsfas där vi som nystartat bolag arbetat med att hitta våra roller och
arbetssätt, både internt och externt. Stora framsteg har gjorts men vi är långt ifrån
färdiga.

Nyckeltal:
Kundservice
Antal hanterade ärende varav:
Inkomna VA-anmälningar
Ärande gällande ägarbyte
Anmälda källaröversvämningar
Kundklagomål
Vattenmätarbyte
Övrigt

Vi har en fantastisk organisation som vi kommer
fortsatt att utveckla för att möta dagens och
framtidens kravställningar.
Nu avslutar vi 2021 och förbereder oss inför ett
händelserikt nytt år!
Bra jobbat samtliga, ni ska vara stolta över er
arbetsinsats under året!
Johan Persson
VD

Kundtjänst och intern service
Sammanfattning:

Under december månad har fokus legat på att implementera ett nytt faktureringssystem
för Tomelilla. Faktureringssystemet är detsamma som Simrishamn använder, vilket gör
oss mindre sårbara då all kundtjänstpersonal kan hjälpa kunderna oavsett
kommuntillhörighet.

96
2
24
0
3
5
62

Fakturaservice
Skickade fakturor
Skickade påminnelser
Ärende till inkasso
Ärende till avstängning

Antal

Mätarservice
Mätarbyten
Kontrollerade mätare

Antal

VA-kollektivet
Anläggningar
Kunder
Mätare

Antal

Österlen VA AB l Org nr: 559244-4029 l Nybogatan 2B, 273 30 Tomelilla
0417-77 78 00 l osterlenva.se l kontakt@osterlenva.se
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Antal

3 675
0
0
0

5
0

3 716
3 405
4 072

Andel (%)
100%
2%
25%
0%
3%
5%
65%

Månadsrapport Tomelilla december 2021
Upphandling
Betydande händelser:
Rekrytering av upphandlare genomförs och sista ansökningsdatum är 1/11.
Nedanstående upphandlingar avser hela bolaget, alltså både Tomelilla och Simrishamns
kommun.
Typ av
upphandling
Ramavtal
Ramavtal
Ramavtal
Ramavtal

Upphandling avser

Status

Värde (ca)

Skadedjursbekämpning
Markentreprenad VA
Utredning
tillskottsvatten
Spolbilstjänster

Tilldelad 2021-12-02
Tilldelad 2021-11-25
Överprövad

700 000 kr/år
35 000 000 kr/år
1 300 000 kr/år

Utvärdering

4 000 000 kr/år

Återanvändning av utgående renat avloppsvatten från Kiviks ARV har aktualiserats då en
lokal aktör visat intresse för detta vatten. Bolaget kommer nu utreda möjligheterna att
rent praktiskt och juridiskt leverera detta vatten till kund. Frågan om sidoverksamhet
kommer lyftas under vintern/våren 2022.

Drift och underhåll
Sammanfattning:

När vintern och kylan kommer, kommer också vattenläckorna. Kylan över jul och nyår
har dock inte bidragit till fler läckor än i november vilket är positivt. Arbetet fortsätter
med att bli klara med överföringsledningen Brösarp-Kivik och en hel del årsrapporter ska
redovisas på verken nu när vi går över till nytt år.

IT
Betydande händelser:
Under oktober slogs VA-banken ihop för båda kommunerna, detta innebar även att vi
fick tillgång till en gemensam server. Ett arbete har därför påbörjats med att flytta
information som finns på respektive kommuns server till den nya gemensamma. En
kartläggning av bolagets IT-infrastruktur har även gjorts för att fortsätta arbetet med att
finna en övergripande IT-lösning för bolaget. Det har även arbetats på en övergång från
nuvarande faktureringssystem till samma faktureringssystem som Simrishamn har,
övergången sker 1/1 2022.

Teknik och projekt
Betydande händelser:

Rekryteringsprocessen är igång men det är mycket svagt intresse, detta är inget oväntat
då resursfrågan är akut över hela Sverige. Det finns helt enkelt för få utbildade personer
inom VA. Rekryteringsföretag har därför tagits in för att på ett effektivare sätt leta upp
aktuella kandidater för det viktigaste posterna hos oss, verksamhetsansvariga.
Projektstyrningsverktyget Antura har driftsatts och körs nu för nyanslutningar, framöver
kommer det utvärderas och under våren växlas upp så att alla investeringsprojekt
hanteras därigenom.
Österlen VA AB l Org nr: 559244-4029 l Nybogatan 2B, 273 30 Tomelilla
0417-77 78 00 l osterlenva.se l kontakt@osterlenva.se
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Månadsrapport Tomelilla december 2021
Dricksvattenproduktion
Betydande händelser:

Totalt hanterades 198 170 m3 spillvatten i kommunens avloppsreningsverk.

Under december finns inga större händelser att rapportera om. Under julhelgen frös en
ledning i Eljaröd som lagades på annandagen.
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Nyckeltal:

160000
140000

Under december producerades totalt 118 463 m3 vatten i kommunens vattenverk.
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Betydande händelser:

20000
0
Tomelilla
ARV

Brösarp
ARV

Spjutstorp Övraby ARV
ARV

Arbetet med överföringsledningen mellan Brösarp och Kivik fortsätter. Det återstår nu
200 meter som kommer bli klart under januarimånad. Efter problem med en dålig
vattenledning i Bondrum har en omläggning gjorts som nu är färdigställt.

Spillvattenrening
Betydande händelser:
Under perioden skedde en översvämning vid reningsverket i Övraby under ett dygn när
det kom 50 mm regn. I övrigt finns inget annat att rapportera.
Nyckeltal:
Österlen VA AB l Org nr: 559244-4029 l Nybogatan 2B, 273 30 Tomelilla
0417-77 78 00 l osterlenva.se l kontakt@osterlenva.se
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Månadsrapport Tomelilla december 2021
Nyckeltal:

Akuta åtgärder:
Akuta åtgärder
varav:
Vattenläckor
Ventilbyte
Avloppsras
Filmat
Spolat
Rotskuret
Lufftvattenspol
Ledningskoll
LTA/LPS

Antal

T-la

S-hamn

Ackumulerat
S-hamn Totalt

T-la
12
5
3
52
76
0
0
152
5

4
1
0
0
0
0
64
1

8
4
3
52
76
0
7500
88
4

Projektavslut pågår för Kiviks nya ARV och slutkostnaden blev som budgeterat.
Saneringsprojekt Mossgatan är slutfört och överlämnat för slutgiltig återställning till
Gata/park. Tillbyggnaden av avancerad vattenrening vid St. Olofs ARV är i sin slutfas och
kommer stå klart under nästkommande månad. Sammankopplingen av
överföringsledning mellan Brösarp och Kivik för dricksvatten pågår och planeras vara
klart i början av nästa år.

35
36
1
100
152
0
0
300
4

83
55
8
3521
3912
118
14500
466
77

118
91
9
3621
4064
118
14500
766
81

Investeringar
Sammanfattning
I nuläget utförs investeringsprojekt efter sedan tidigare lagd plan eller efter prioritering
inom rambudget. Inga väsentliga avvikelser har inträffat som är av vikt att lyfta.

Österlen VA AB l Org nr: 559244-4029 l Nybogatan 2B, 273 30 Tomelilla
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Projektnamn
Ansvar
Mp

(flera objekt)
(Alla)
(flera objekt)

Summa av Belopp
Radetiketter
3012 - Skadestånd och ersättningar
3021 - Projektintäkter interna
3985 - Erhållna statliga bidrag
4021 - Maskiner
4101 - Byggnads o anläggningmaterial
4102 - Järn-, stål- o metallvaror
4103 - Elmaterial
4104 - Rör, ventiler
4105 - Pumpar, pumpdelar
4109 - Övr anläggn- o underhållsmtrl
4613 - Elarbeten
4614 - Markarbeten
4616 - Beläggningsarbeten
4619 - Div. byggnads- o underh.entrep
4620 - VA-arbeten (anbud)
4630 - Lastbilar/bussar inkl förare
4631 - Last-/Grävmaskiner inkl förare
4639 - Övriga entreprenader
4919 - Kostnader interna timmar
4999 - Prel.konto lev.fakturor
5011 - Hyra för kontorslokaler
5120 - El för belysning
5140 - Vatten och avlopp
5162 - Sophämtning
5163 - Hyra för sopcontainer
5164 - Snöröjning
5165 - Slamsugning
5166 - Grönyteskötsel
5170 - Rep./underhåll fastigheter
5211 - Hyra maskiner/tekninska anlägg
5222 - Leasing av inventarier och ver
5310 - El förbrukningsavgift
5311 - El nätavgift
5380 - Vatten
5385 - Vattenmätare
5410 - Inventarier, möbler, textil mm
5411 - Verktyg
5412 - Datorer, datautrustning
5413 - Datakom o teleutrustning
5419 - Övr förbrukningsinventarier
5420 - PC-program
5460 - Kemiskt-tekniska produkter
5461 - Gasol och annan gas
5462 - Laboratorium material

Kolumnetiketter
jan

feb

46 154

7 379
11 854
3 190

73 923
41 271
64 779
0

3 300

1 480
77 988
663
2 216
1 527

4 771

-2 173
6 133
10 115

44 605
3 679

mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Totalsumma
-1 077 429 -1 469 613
-922 299
3 469 341
0
-418 000 -99 550 -62 975 -35 750
606 375
-5 775 -39 325 -56 650 -58 000
-169 650
-12 499
-131 030
-143 528
34 500
105 795
9 472
3 085
73 366 -76 547
149 671
1 620
5 004
31 423
53 046
38 549
47 196
37 577
46 426
662
307 658
618
1 374
1 051
4 992
4 263
12 297
10 863
5 727
46 250
405
1 820
88 639
756
154 460
448
6 476
92 192
56 643
57 092
32 540
2 213
1 366
484
249 455
7 651
291 150 242
53 846
28 688
248 096
27 227 1 545 898
4 305
22 430
8 630
24
16 433
1 636 801
44 471
16 920
2 488
16 248
28 418
32 635
62 424
206 793
2 610
20 350
22 959
141 438
686 767
828 205
101 992
18 164 119 531 203 786 139 270
283 594 232 190
43 534
43 848
1 259 832
0
39 996
39 996
39 996
119 988
13 627
16 118
25 855 120 987
60 118
36 142
21 095
335 213
785
37 867
38 652
18 714
83 493
-1 126 275
-1 126 275
61 599
0
24 055
85 654
24 167
24 167
24 167
24 167
32 500
32 500
32 500
27 893
27 893
27 893
277 849
561
561
3 716
420
7 436
811
17 984
18 795
350
350
350
1 985
1 200
1 200
1 200
8 850
15 485
2 760
4 240
64 783
55 820
56 098
31 971
30 405
49 360
60 762
34 195
55 420
35 200
552 002
14 027
5 471
13 048
11 800
19 107
2 595
66 712
1 570
340
4 126
1 479
251
3 853
641
98 987
106 736
128
185
313
55 845
75 462
88 322
87 718
96 410
86 338
75 920 180 204
75 915
822 134
226
59 841 114 512 134 238 130 371
132 643 135 107 125 240 128 708 265 468
1 226 354
1 869
19 114
93 663
114 646
103 251
282
-99 208
4 324
5 679
20 806
-17 800
8 686
1 174
25 771
757
1 840
2 872
8 551
43 564
981
47 752
116 600
-116 600
54 866
67 512
45
20 000
48 840
146 512
1 885
31 600
241
7 894
5 141
391
8 785
1 194
14 438
71 568
35 240
-35 240
0
107 049
73 455
81 615
82 428 186 484
138 981 119 941
75 613 123 072 125 759
1 159 002
525
540
4 743
16 670
30 755
47 425
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5469 - Övr förbrukningsmaterial
5480 - Arbetskläder och skyddsmateria
5490 - Övr förbrinv/förbrmaterial
5510 - Rep och underh av maskiner/inv
5520 - Spolning
5590 - Serviceavtal reparation underh
5611 - Drivmedel Bensin, diesel etc
5612 - Försäkring/skatt transportm
5613 - Rep. o underhåll av transportm
5615 - Leasing av bil o transportmed.
5619 - Övriga bil- o transportmskost.
5710 - Frakt, trp, förs vid varudistr
5910 - Annonser, reklam, information
6110 - Kontorsmaterial
6211 - Fasta teleavgifter
6212 - Samtals o datatrafikavgifter
6214 - Teleavgift larmanläggningar
6215 - Avg fasta förbindelser (hyra)
6216 - Övr tele o it-kommunikation
6250 - Porto
6340 - Lämnade skadestånd, avdragsgil
6370 - Kostnader för bevakning o larm
6424 - Övriga tjänster – revisor
6530 - Redovisningstjänster
6540 - IT tjänster
6550 - Juridiska konsulter
6552 - VA-konsulter
6555 - Övriga anläggningskonsulter
6559 - Övriga konsulter
6590 - Övriga externa tjänster
6604 - Lantmäteriförrättning
6605 - Avg för myndighetsutövning
6610 - Miljöavgifter
6613 - Slamhantering
6902 - Intrångsersätt, fastighetsägar
6910 - Support- och underhållsavtal
6911 - Licensavgift programvara
6912 - IT, licenser och program?!
6920 - Analyskostnader
6981 - Medlemsavgifter, avdragsgilla
7012 - Övertid
7013 - Beredskap
7089 - Övr. löner koll/tjänst
7510 - Soc.avg. för löner o ersättn.
7610 - Kurs- o konferensavgifter
7699 - Övriga personalkostnader
7832 - Avsk.på inventarier o verktyg
Totalsumma

4 035
17 512
7 500

221
464
119 589
1 378

931

36 452
60 240

469
7 400
1 479

19 867

569
984
5 363
62 512
88 904
40 216
1 233

491
2 739
6 511
53 049
43 366

366
4 200
67 373
77 769
40 216

5 078
3 455
8 739
24 527
5 750
49 480

510
8 349
6 231
4 719
37 580
44 144

8 961
6 840
21 195
41 019
43 703

111

375
4 198
5 398
9 740
50 127

20 193

460

256

1 141

6 075
935

14 579
25 378
429
50 889
9 387
13 642
1 897
16 706
20 563
3 076
266

19 110
2 277
24
23 093

1 126
63
19

116
19 215

7
1 921
938 983 1 064 041

4 955

2 340
1 801

530 630
27 600

876
1 702

19 091
1 314
922 299

325 207

104 628

411
13 483
15 485
4 594
1 500
0

300
31 534
10 500
975

331 500

20 100
314

12 857

3 765

2 047

6 251

160 433
79 601

25 200
1 125
750

1 951
4 875

1 518
79 333
682

32 604

3 731
127 955

13 388

78 000
32 604
67 750

750

375

63 482
2 922

26 688

7 426

76 774

424 557
163 994

26 165
9 745

455 632
142 878
600

72 048

631 017

15 191
52 500

34 200

26 060

262 158
3 575
57 939

118 985

23 573

6 396
461
32 283

300

5 400

22 027

40 394

24 575
11 174

43 472

25 805

220 259
3 397

80 994

7 500
7 800
63 975

34 620

29 570
34 168
675 663 1 081 784
4 900
2 232

65 376

11 687
13 319

888 247 1 110 541

3 951
400

8 375
7 417
20 081
-29 759

959 718
-24 719

19 797
21 857

898 781

22 888
2 340
38 672

898 260 1 247 861 1 563 522
19 840

34 903
760 496 2 152 550 1 336 683 1 941 432 2 283 540 2 207 451 2 002 133 1 602 215 5 996 644 2 284 790 2 604 865 3 375 839

77

30 930
54 490
39 975
378 525
416 314
335 006
2 712
1 897
56 876
20 563
11 008
1 201
19 110
3 153
1 126
6 860
42 738
13 483
36 922
9 630
3 887 288
27 600
300
31 534
342 000
23 026
38 324
15 191
565 831
371 038
29 275
107 175
78 461
555 952
110 748
14 926
36 963
49 041
418 534
56 760
29 570
34 168
10 835 584
282 153
29 291
2 632
34 903
28 548 637

Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
6 december 2021

Kf § 144

Dnr KS 2021/127

Svar på motion träd mot träd
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen som besvarad samt fattar principbeslut
om att träd ska ersättas med träd.
Kommunfullmäktige uppdrar till förvaltningen att följa upp ekonomin vid
avverkning.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 augusti 2021 (Ksau §
147/2021) remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Thony Blomgren (SD) har lämnat in motion om träd mot träd med följande
lydelse:
”Träd renar, skuggar, binder damm och vatten vid tö- och regnväder, ackumulerat
koldioxid, minskar vindstyrka, huserar fåglar och många andra djur, men skänker
även oss grönska, ro och fägring.
Därför är det mycket viktigt att vi behåller och helst utökar vårt trädbestånd,
synnerhet i våra tätorter. Detta kan vi göra genom att anta en policy vilken klargör att
om ett träd tas bort så ska ett annat återplanteras, helst i någon av våra tätorter.
Gärna på en skol- eller en förskolegård eller på något äldreboende. Detta ska gälla
oavsett varför trädet tas bort, exempelvis om det står i vägen, är sjukt, stormskadat,
pga råkkolonier etc.
Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:
•

Att förvaltningen erhåller medel för att inbegripa nämnda policy som rutin i
sin arbetsbeskrivning.
och

•

Att kommunen verkar för att andra större, såväl kommunala som privata,
fastighets- och markaktörer i framtiden anammar policyn i sina respektive
verksamheter.”

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
6 december 2021

§ 144 forts.
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande:
Förvaltningen är positiva till innehållet i motionen och ser att en policy för
trädbeståndet kan vara gynnsamt för kommunen och de fördelar som träden medför
för medborgare, natur och miljö. Däremot kräver ”ett träd för ett träd” mer resurser i
form av såväl medel som kompetens.
Fler träd kan dock riskera att fler fåglar etablerar sig i träden, men hur stor risken är
blir svår att bedöma.
Att plantera träd innebär mycket mer än att bara sätta trädet i jorden. De första två
åren ska trädet vattnas ofta, etableringsbeskäras, samt skötas och övervakas för att
det ska må bra, sedan kräver det beskärning under hela livstiden, vilket ofta inte görs
på grund av bristfälliga resurser, bristande kunskap, tid med mera.
Som det ser ut idag har förvaltningen ingen policy. Dock har verksamheten en rutin
kring nedtagning av träd som verksamheten ofta lutar sig mot när folk vill ha bort
träd för att löven skräpar ner eller de inte får ut maximalt av sina solceller. Rutinen i
sig säger egentligen att bara riskträd ska fällas, det vill säga döda träd eller träd med
röta som står farligt och kan medföra personskador eller skador på egendom.
Förvaltningen ser att en fastlagd policy med tillskjutna medel i större utsträckning
kan garantera en återväxt av träd i kommunen.
Samtidigt behövs det även en långsiktig plan på var och vilka typer av träd som ska
planteras.
Att tillhandahålla en trädpolicy ser förvaltningen som en stor fördel i
kommunikationen mellan kommunen och berörda.
Den typen av kompetens som krävs för att ta fram en sådan policy som motionären
eftersöker saknas inom förvaltningen. Vi i förvaltningen är positiva till att använda en
sådan rutin/policy i vår verksamhet, men de medel som krävs måste motsvara
kostnaden för en extern konsult som kan ta fram policyn.
Hur förvaltningen ska säkerställa att andra aktörer ska anamma policyn är inte något
som förvaltningen har någon direkt lösning på förutom att lyfta fram goda exempel
och kommunikation.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
6 december 2021

§ 144 forts.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet ger en påverkan på ekonomin i form av högre kostnader för
etableringsskötsel av träd.
Barnperspektivet
Beslutet ger en generell positiv påverkan på barnens vardagsmiljö.
Miljöperspektivet
Beslutet ger en generell positiv påverkan på miljön.
Uppföljning
Inga direkta uppföljningar kopplade till förvaltningens förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen som besvarad samt fattar principbeslut
om att träd ska ersättas med träd.
Kommunfullmäktige uppdrar till förvaltningen att följa upp ekonomin vid
avverkning.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 139/2021, handlingsid: Ks 2021.3992.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 90/2021:

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 147/2021:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för
beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
6 december 2021

§ 144 forts.
Samhällsbyggnadsnämnden § 83/2021:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 190/2021
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen som besvarad samt fattar principbeslut
om att träd ska ersättas med träd.
Kommunfullmäktige uppdrar till förvaltningen att följa upp ekonomin vid
avverkning.
Kommunstyrelsen § 139/2021:
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen som besvarad samt fattar principbeslut
om att träd ska ersättas med träd.
Kommunfullmäktige uppdrar till förvaltningen att följa upp ekonomin vid
avverkning.

Förslag till beslut under sammanträdet

Leif Sandberg (C) med flera yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Thony Blomgren (SD) med flera yrkar bifall till motionen.
Per Gustafsson (SD) tilläggsyrkar att - om kommunstyrelsens förslag till beslut
vinner bifall i kommunfullmäktige - kommunfullmäktige beslutar att lämna ärendet
vidare till budgetberedningen 2023.

Beslutsgång 1

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Votering begärs och följande beslutsgång fastställs:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut.
Nej-röst för bifall till motionen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
6 december 2021

§ 144 forts.

Omröstning

Med 30 ja-röster mot 10 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ja-röster: Alexander Verweij Svensson (M), Lennart Johansson (M), Marianne
Åkerblad (M), Bertil Fredlund (M), Emil Ekstrand (M), Per Jeppsson (M) Kenneth
Strömbeck (M), Leif Sandberg (C), Bengt Högborg (C), Magnus Nilsson (C),
Charlotte Rosdala (C), Fatlum Avdullahu (C), Anette Thoresson (C), Anders Larsson
(C), Gunvor Olsson (C), Carina Persson (L) och Bo Herou (KD), Sara Anheden (S),
Kristin Skoog (S), Axel Olsson (S), Tina Bergström-Darrell (S), Anders Throbäck (S),
Inger Åbonde (S), Peter Boström (S), Anne-Maj Råberg (S), Helén Bladh (S), Mona
Nihlén (V), Linda Ekelund (V), Solveig Falk (MP).
Nej-röster: Sander Dijkstra (M), Per Gustafsson (SD), Paul Lennartsson (SD), PerOlof Örnsved (SD), Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), Thony Blomgren
(SD), Kent Gustafsson (SD), Birger Hörberger (SD) och Jan Gustafsson (SD).

Beslutsgång 2 (Per Gustafssons (SD)
tilläggsyrkande)

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar avslå Per
Gustafssons (SD) tilläggsyrkande.
Votering begärs och följande beslutsgång fastställs:
Ja-röst för avslag på tilläggsyrkande.
Nej-röst för bifall till tilläggsyrkande.

Omröstning
Med 31 ja-röster mot 9 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå Per
Gustafssons (SD) tilläggsyrkande.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
6 december 2021

§ 144 forts.
Ja-röster: Alexander Verweij Svensson (M), Lennart Johansson (M), Sander Dijkstra
(M), Marianne Åkerblad (M), Bertil Fredlund (M), Emil Ekstrand (M), Per Jeppsson
(M) Kenneth Strömbeck (M), Leif Sandberg (C), Bengt Högborg (C), Magnus
Nilsson (C), Charlotte Rosdala (C), Fatlum Avdullahu (C), Anette Thoresson (C),
Anders Larsson (C), Gunvor Olsson (C), Carina Persson (L) och Bo Herou (KD),
Sara Anheden (S), Kristin Skoog (S), Axel Olsson (S), Tina Bergström-Darrell (S),
Anders Throbäck (S), Inger Åbonde (S), Peter Boström (S), Anne-Maj Råberg (S),
Helén Bladh (S), Mona Nihlén (V), Linda Ekelund (V), Solveig Falk (MP).
Nej-röster: Per Gustafsson (SD), Paul Lennartsson (SD), Per-Olof Örnsved (SD),
Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), Thony Blomgren (SD), Kent
Gustafsson (SD), Birger Hörberger (SD) och Jan Gustafsson (SD).
_________

Beslutet skickas till:
Thony Blomgren (SD)
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Balanslista/Patrik Månehall
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
12 januari 2022

Ksau § 13

Dnr KS 2021/162

Svar på medborgarinitiativ - Stor lekplats
med olika kunskapsnivåer som kan bli
Tomelillas mötespunkt för
småbarnsföräldrar
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar besvara medborgarinitiativet med att det
inte finns medel i budget 2022 för att genomföra förslaget, men att det skickas till
budgetberedningen och investeringsberedningen för vidare beredning.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 22 september 2021 (Ksau § 180/2021)
beslutat remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Malin Eriksson har lämnat in medborgarinitiativ med följande lydelse:
En STOR lekplats som blir Tomelillas mötespunkt för småbarnsföräldrar, som
dessutom har massor med olika kunskapsnivåer för våra små. Så barn i olika åldrar
kan finna lekplatsen givande. Dvs en lekplats som har allt för tex åldrarna 1–5.
Har nyss blivit småbarnsförälder och bor i utkanten av Tomelilla. Åker ofta in till
Tomelilla för att gå på någon av alla lekplatser där finns. Men känner att det saknas
något. Då vi inte känner så många småbarnsföräldrar i kommunen hade det varit
trevlig att veta att åker vi till denna lekplats så är där nästa alltid något barn som leker
så är det inte idag. Och de lekplatser som finns är där för lite utmanande saker att
testa på så hon tröttnar snabbt.
Skolornas lekplatser uppfyller till viss del detta men där kan man ju inte vara under
vardagarna. Saknar även om man nu skulle vara några med småbarn som besöker en
lekplats så är där bara i regel en bebis gunga så man kan inte gunga sina barn
samtidigt.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
12 januari 2022

§ 13 forts.
Driftchef Rasmus Simonsen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig
enligt följande:
Förvaltningens förslag till beslut är att medborgarinitiativet avslås.
Däremot är inkomna önskemål en bra grund vid planeringen av de kommande
lekplatser som planeras inom tätorten. Vid bygge av lekplats måste man tillgodose ett
brett behov och det finns en stor efterfrågan på olika redskap för olika åldrar. Att
inrikta sig på en viss barngrupp (ålder 1–5 år) blir därför inte försvarbart.
Förvaltningen noterar dock önskemålet om ett större antal småbarnsgungor vid
kommande byggen.
Ekonomiska konsekvenser
Utöver de redan bestämda investeringsmedel skulle det innebära en merkostnad på
cirka 750 000 kronor - 1 000 000 kronor, något som idag inte finns investeringsmedel
för.
Barnperspektivet
En lekplats anpassad för enbart en begränsad åldersgrupp utesluter en stor grupp
barn, som därmed inte får någon glädje av lekplatsen.
Miljöperspektivet
Förvaltningen bedömer inte att beslutet har någon påverkan på miljön.
Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara
medborgarinitiativet enligt förvaltningens förslag till yttrande i ärendebeskrivningen.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämnden § 115/2021, handlingsid: Ks 2021.4399.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
12 januari 2022

§ 13 forts.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar besvara
medborgarinitiativet med att det inte finns medel i budget 2022 för att genomföra
förslaget, men att det skickas till budgetberedningen och investeringsberedningen för
vidare beredning.
Sara Anheden (S), Leif Sandberg (C) och Per Gustafsson (SD) yrkar bifall till Leif
Sandbergs (C) yrkande.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar enligt Per-Martin Svenssons (M) yrkande.
_________
Beslutet skickas till:
Malin Eriksson
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Patrik Månehall /balanslista
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Ksau § 14

Dnr KS 2021/167

Svar på medborgarinitiativ - Körfil istället
för parkering i korsningen
Torget/Norregatan
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar besvara medborgarinitiativet enligt
förvaltningens förslag till yttrande i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 oktober 2021 (Ksau §
196/2021) remittera medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och därefter
till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Medborgarinitiativ:
Ingrid Nilsson har lämnat in medborgarinitiativ med följande lydelse:
”Föreslår att parkeringsplatserna framför Filmgiganten på Torget tages bort. Och att
den ytan görs om till en körfil.
Detta för att underlätta för de som ska svänga höger in på Norregatan.
När bommarna är nere, blir det nu, att de som ska svänga måste hålla och vänta, på
grund av de parkerade bilarna.
Med en körfil hade trafiken flutit bättre, i stället för att stoppas upp, och bilda
onödigt lång kö.
Ur miljösynpunkt är det inte heller lämpligt med bilar som håller i köer.”
Planeringenjör Håkan Berggren föreslår att samhällsbyggnadsnämnden yttrar
sig enligt följande:
Befintlig vägbredd på den aktuella sträckan medger inte en tredje körfil.
I den kommande ombyggnaden för bättre framkomlighet och trafiksäkerhet på
torget prioriteras cykel- och gångtrafik framför fordonstrafik.
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§ 14 forts.
Förvaltningen ser inte att det är lämpligt att ta bort parkeringar på torget eftersom
behovet är så pass stort i dagsläget.
Fordonsköerna uppstår enbart när bommarna fälls för tåget i rusningstrafik så vi ser
inte att det är nödvändigt att göra fysiska åtgärder för dessa begränsade tidpunkter.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser kopplade till beslutet.
Barnperspektivet
Inga konsekvenser gällande barnperspektivet kopplade till beslutet.
Miljöperspektivet
Inga konsekvenser gällande miljöperspektivet kopplade till beslutet.
Uppföljning
Ingen uppföljning behövs.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara
medborgarinitiativet enligt förvaltningens förslag till yttrande i ärendebeskrivningen.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämnden § 14/2021, handlingsid: 2021.4400.
_________
Beslutet skickas till:
Ingrid Nilsson
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Patrik Månehall/balanslista
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Ksau § 15

Dnr KS 2021/230

Medborgarinitiativ - Skatepark Onslunda
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar besvara medborgarinitiativet med att det
överlämnas till investeringsberedningen.

Ärendebeskrivning

Ungdomsrådet skrev den 15 december 2021 ett medborgarinitiativ enligt
följande:
”Ungdomsrådet lämnade in förslag om satsningar på skate- och aktivitetsparker i
byarna utanför tätorten den 23 februari, handlings-id Kfn 2021.119.
Förslaget lades till handlingarna på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den
23/3-21 men önskemålet kvarstår från barn och ungdomar i Onslunda.
Ungdomsrådets representanter från Odenslundsskolans elevråd får ofta höra från
skolans ungdomar att önskemål om en skatepark fortsatt är detsamma.”
Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, lämnar följande svar:
Kommunstyrelsens arbetsutskott och samhällsbyggnadsnämnden har de senaste åren
behandlat ett stort antal medborgarinitiativ som handlar om lekplatser, utegym,
hundrastgårdar, skateparker och liknande satsningar.
Den typen av investeringar kan normalt inte finansieras inom befintlig
investeringsram och måste därför hanteras av investeringsberedningen. Där bedöms
och prioriteras förslaget i en helhet tillsammans med andra liknande förslag. Det
kanske kan bli utegym i en av byarna, skatepark i en annan och ny hundrastgård i en
tredje, men den typen av avvägningar måste göras i en helhet och inte i samband med
varje inlämnat medborgarinitiativ.
Förvaltningen föreslår därför att detta medborgarinitiativ överlämnas till
investeringsberedningen. Beredningen kommer att hantera förslag på investeringar
för budget 2023 under juni-oktober 2022.
Ekonomiska konsekvenser
Hur mycket en skatepark kostar att anlägga beror helt på vilken typ av anläggning
som ska byggas.
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§ 15 forts.
Barnperspektivet
Givetvis är anläggande av en skatepark en positiv sak för de ungdomar som bor i
byn.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att förslag berör miljön nämnvärt. Dock finns det en
viss risk för ljudstörningar för boende i närheten av en skatepark.
Uppföljning
Förslaget hanteras av investeringsberedningen och därefter eventuellt i budgeten för
2023.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar besvara medborgarinitiativet med att det
överlämnas till investeringsberedningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2022.89.
_________
Beslutet skickas till:
Ungdomsrådet
Investeringsberedningen
Enhetschef Pamela Lindqvist
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Patrik Månehall/balanslista
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