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

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

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

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

Diarienummer: SBN 2022/2 
 
Datum 23 februari 2022 

 

Dialoger och informationsärenden 2022-
03-18 

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

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden genomför idag dialoger och information enligt följande: 

1. Stefan Persson informerar om MUNK-modellen 
2. Information från ordförande Sander Dijkstra (M) 

- Pristagare Tomelilla kommuns miljö- och naturpris 2021 
- Måldag i samband med sammanträde 2022-04-22 

3. Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
4. Information från teknisk chef Ulrika Olsson 

- Digitala infartsskyltar 
- Belysningsstrategi 
- Information kring kommunens skyddsrum 
- Tillbud på Österlenbadet 

5. Information från planeringsingenjör Håkan Berggren 
- Hantering av råkor 
- Torget 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-02-23. 
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Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

Johanna Kandell 

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

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

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

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

Diarienummer: SBN 2022/46 
 
Datum 23 februari 2022 

 

Riskanalys och revisionsplan 2022 

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

Ärendebeskrivning 
Revisorerna ska årligen besluta om en revisionsplan för Tomelilla kommun. I 
revisionsplanen redovisas planerade revisionsinsatser inklusive fördjupade 
granskningar för år 2022 samt vad som ligger till grund för val av granskningar.  

Revisionsplanen 2022 och val av granskningsinsatser grundar sig huvudsakligen på 
den grundläggande granskning som genomförts 2021 av kommunstyrelsen och 
samtliga nämnder och de riskanalyser som därefter utarbetats för de samma. 

Revisorerna genomförde riskanalys för 2022 den 14 december 2021 och beslutade att 
ge KPMG AB i uppdrag att utarbeta ett förslag till revisionsplan samt 
projektbeskrivningar för 2022. 

Revisorerna i Tomelilla kommer även under 2022 medverka i en granskning som 
kommer att samordnas av Region Skånes revisionskontor och utföras av KomRed 
AB gällande effekterna av det nya hälso- och sjukvårdsavtalet. Granskningen 
kommer ingå som en del av ansvarsprövningen för 2022. 

Under 2022 kommer den fördjupade granskningen av direktupphandlingar särskilt 
riktas mot samhällsbyggnadsnämnden.  

Ett urval av nämnder kommer att utses vid uppföljning av 2020 års granskningar, 
vilket inte ännu är beslutat. 

Eventuellt tillkommande granskningar beslutas under året. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Uppföljning 
Uppföljning utförs av revisorerna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-02-23. 

Beslut - Rev § 7/2022 Riskanalys och Revisionsplan 2022 för Tomelilla kommun, 
handlingsid: Sbn 2022.239. 

Slutlig riskanalys samt revisionsplan 2022 för Tomelilla kommun_förkortad version, 
handlingsid: Sbn 2022.240. 

 

Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

 

 

Johanna Kandell 

Nämndsekreterare 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

Rev § 7 Dnr REV 2021/5 

Riskanalys och Revisionsplan 2022 för 
Tomelilla kommun 

Revisorernas beslut 
Revisorerna beslutar följande 

- Att anta revisionsplan för 2022. 

- Att godkänna projektbeskrivningarna gällande granskning av kommunens 
krishantering och beredskap, granskning av direktupphandling, granskning av 
samverkan mellan skola och socialtjänst, granskning av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut samt uppföljningsgranskning av 2020-års 
fördjupade granskningar. 

- Att skicka den förkortade versionen av revisionsplanen för kännedom till 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, familjenämnden, vård och 
omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden, Tomelilla-
Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd, kultur- och fritidsnämnden samt 
valnämnden.  

Ärendebeskrivning 
Revisorerna ska årligen besluta om en revisionsplan. I revisionsplanen redovisas 
planerade revisionsinsatser inklusive fördjupade granskningar för år 2022 samt vad 
som ligger till grund för valet av granskningar. Revisionsplanen och valet av 
granskningsinsatser grundar sig huvudsakligen på den grundläggande granskning som 
genomförts 2021 av kommunstyrelsen och samtliga nämnder och de riskanalyser 
som därefter utarbetats för de samma. 

Revisorerna genomförde riskanalys för 2022 den 14 december 2021 och beslutade att 
ge KPMG AB i uppdrag att sammanträdet 18 januari 2022 utarbeta ett förslag till 
revisionsplan samt projektbeskrivningar för 2022.På grund av sjukdom fick beslutet 
flyttas fram till dagens sammanträde. 

Förutom revisionsplanen finns utkast till projektbeskrivningar för årets planerade 
fördjupade granskningar också framtagna av KPMG AB till dagens sammanträde. 
Om budgeten tillåter kan beslut om ytterligare någon granskning fattas under året. 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 7 forts 

 

Revisorerna i Tomelilla kommer även under 2022 medverka i en granskning som 
kommer att samordnas av Region Skånes revisionskontor och utföras av KomRed 
AB gällande effekterna av det nya hälso- och sjukvårdsavtalet. Granskningen 
kommer ingå som en del av ansvarsprövningen för 2022. 

Förslag till beslut 
Revisorerna beslutar följande 

- Att anta revisionsplan för 2022. 

- Att godkänna projektbeskrivningarna gällande granskning av kommunens 
krishantering och beredskap, granskning av direktupphandling, granskning av 
samverkan mellan skola och socialtjänst, granskning av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut samt uppföljningsgranskning av 2020-års 
fördjupade granskningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-02-03, handlingsid: Rev 
2022.50 

SLUTLIG RoV 2022 Tomelilla kommunrevision, handlingsid: Rev 2022.51 

SLUTLIG RoV 2022 Tomelilla kommunrevision_förkortad version, handlingsid: 
Rev 2022.52 

Projektplan: Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut – 
Tomelilla, handlingsid: Rev 2022.47 

Projektplan: Granskning av samverkan mellan skola och socialtjänst - Tomelilla 
kommun, handlingsid: Rev 2022.45 

Projektplan: Uppföljning av 2020 års granskningar, handlingsid: Rev 2022.46 

Projektplan: Granskning av direktupphandling - Tomelilla kommun, handlingsid: Rev 
2022.43 

Projektplan: Kommunens krishantering och beredskap – Tomelilla kommun, 
handlingsid: Rev 2022.44 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 7 forts 

 

Tidigare behandling 
14 december 2021, Revisorerna § 68/2021 Riskanalys och Revisionsplan 2022 
för Tomelilla kommun 
Revisorerna beslutar utifrån dagens genomförda riskanalys att ge KPMG AB i 
uppdrag att till nästa sammanträde utarbeta ett förslag till revisionsplan samt 
projektbeskrivningar för 2022. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ulla-Christina Lindberg (S) yrkar på att den förkortade versionen av revisionsplanen 
skickas till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, familjenämnden, vård och 
omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden, Tomelilla-Ystad-
Sjöbo överförmyndarnämnd, kultur- och fritidsnämnden samt valnämnden för 
kännedom. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordförande att revisorerna beslutar enligt Ulla-
Christina Lidbergs yrkande. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige  

Kommunstyrelsen 

Familjenämnden 

Vård och omsorgsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Tomelilla Ystad-Sjöbo Överförmyndarnämnd 

Valnämnden 
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1. REVISORERNAS UPPDRAG

Revisorernas uppdrag och roll

Revisionsuppdraget är definierat i kommunallagens (KL), tolfte kapitel. 
Revisorerna granskar årligen, i den omfattning som följer av god 
revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom styrelsens/nämndernas 
verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de revisorer 
eller lekmannarevisorer som utsetts i juridiska personer enligt 
kommunallagen (hel- och delägda bolag), även verksamheten i de juridiska 
personerna.

Uppdraget utgörs ytterst av att pröva ansvarstagandet och uttala sig om 
detta till fullmäktige inför dess beslut i ansvarsfrågan. I enlighet med KL 
prövar revisorerna om:

- verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt

- räkenskaperna är rättvisande och 

- den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna ska granska och pröva enligt god revisionssed. God 
revisionssed är inte reglerad i lag eller föreskrift eller på annat sätt 
fastställd av en myndighet. Den formas och utvecklas successivt över 
tiden i det praktiska revisionsarbetet.

Revisorerna lyder direkt under fullmäktige med ett årligt anslag. För 
revisorerna gäller ett av fullmäktige fastställt reglemente. 

Revisorerna har interna sammanträden och träffar med fullmäktiges 
presidium, regionstyrelsen och nämnderna. Möten hålls också löpande 
med ledande tjänstepersoner. Revisorerna fortbildar sig bl.a. genom 
riktade utbildningsinsatser, studiebesök, deltagande i seminarier, 
konferenser och erfarenhetsutbyten med andra kommuner och regioner.

Revisionsprocessen

Revisionsprocessen omfattar hela det arbete som revisorerna gör under 
ett revisionsår, från riskanalys och planering av granskningsinsatser till 
uttalandet i revisionsberättelsen. Revisionsprocessen är avslutad när 
fullmäktige fattat beslut i ansvarsfrågan. Revisionsprocessen är uppdelad i 
fyra delar – planera, granska, avrapportera och bedöma. Revisorerna har 
ansvar för hela revisionsprocessen och beställer de granskningar m.m. 
som ska genomföras av de sakkunniga.
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1. REVISORERNAS UPPDRAG (FORTS)
Med resultatet av årets granskning som grund prövar revisorerna om 
styrelsen och nämnderna har fullgjort sina uppdrag. Under denna process 
beaktar revisorerna information som inhämtas från andra revisorer inom 
regionens verksamhet – lekmannarevisorer och yrkesrevisorer i regionens 
företag, revisorer i kommunalförbund och finansiella samordningsförbund 
med flera. Informationen har betydelse för att revisorerna ska kunna pröva 
med en helhetssyn dvs. hela den kommunala verksamheten.

Revisorernas uppfattning i ansvarsfrågan förmedlas till fullmäktige i form 
av ett särskilt uttalande i revisionsberättelsen. Revisorerna prövar ansvaret 
såväl kollektivt, dvs. för hela styrelsen eller nämnden, som individuellt för 
enskilda ledamöter. Det kollektiva ansvaret är utgångspunkten.

Sakkunniga

Revisorerna och lekmannarevisorerna ska biträdas av sakkunniga i den 
omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god 
revisionssed i kommunal verksamhet. 

Begreppet sakkunnig används för yrkesrevisor eller annan specialist som 
biträder förtroendevalda revisorer/lekmannarevisorer, dvs. arbetar på deras 
uppdrag.

Sakkunniga är kommunala yrkesrevisorer, auktoriserade revisorer eller 
andra specialister inom kommunal verksamhet. De sakkunniga ska enligt 
kommunallagen ha tillräcklig kunskap om och erfarenhet av kommunal 
verksamhet och revision. Det innebär teoretiska kunskaper och 
metodkunskaper om bl.a. ekonomi, förvaltning, organisation, styrning och 
intern kontroll och/eller om de verksamheter, processer eller funktioner 
som revisionen granskar. Sakkunniga ska tillämpa god revisionssed i 
kommunal verksamhet.
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2. REVISIONSPLAN 2022
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2. REVISIONSPLAN 2022
Fördjupade granskningar

Granskningar Ansvarig nämnd

Granskning av verkställigheten av
kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen

Granskning av samverkan kring barn som far illa eller är i riskzonen Familjenämnden

Granskning av kommunens krisledningshantering och beredskap Kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden och familjenämnden

Granskning av direktupphandlingar Samhällsbyggnadsnämnden

Uppföljning av 2020 års granskningar Urval av nämnder

Ev. tillkommande granskning beslutas under året

 Dialog med företrädare för nämnd/förvaltning görs under hösten inom ramen för den grundläggande granskningen 
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This proposal is made by KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

This proposal is in all respects subject to the negotiation, agreement, and signing of a specific engagement letter or contract and to the satisfactory completion by KPMG AB of applicable client and engagement acceptance 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

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

Diarienummer: SBN 2021/136 
 
Datum 10 februari 2022 

 

Årsredovisning 2021 för 
samhällsbyggnadsnämnden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna årsbokslut 2021 och lägger densamma 
till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämndens årsbokslut 2021 innehåller bland annat en redogörelse 
över årets väsentligaste händelser, en verksamhetsuppföljning och en ekonomisk 
analys. Verksamhetens måluppföljning utgör också ett avsnitt.  

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar för år 2021 ett ekonomiskt underskott på        
1 000 000 kronor. Resultatet hänförs främst till snöröjning, men även kostnader för 
tillförordnad planchef. 

Gatu- och parkenheten redovisar ett mindre överskott, medan fastighetssidan 
redovisar ett tämligen stort underskott. Fritidsverksamheten redovisar ett överskott, 
vilket främst kan förklaras av lägre kostnader för bostadsanpassningsbidrag. 

Österlen VA AB redovisar ett resultat i balans.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2022-02-10. 

Årsbokslut 2021, handlingsid: Sbn 2022.338. 
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Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

 

 

Niklas Sommelius 

Samhällsbyggnadschef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
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Årsredovisning 2021
ÅRSREDOVISNING

Samhällsbyggnadsnämnden
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Årsredovisning 2021 1 

 

Årsredovisning 2021 
Status: Påbörjad    Rapportperiod: 2021-12-31    Organisation: Samhällsbyggnadsnämnden     

Innehåll 
Förvaltningsberättelse ........................................................................................................................2 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten ..................................................2 
Vision ...........................................................................................................................................2 
Livskvalitetsprogrammet ...........................................................................................................2 
Vad säger brukarna, barnen och eleverna? .............................................................................2 

Verksamhetsanalyser ..........................................................................................................................4 
Samhällsbyggnadsnämnden ..........................................................................................................4 

Ansvarsområde ...........................................................................................................................4 
Väsentliga händelser ...................................................................................................................5 
Verksamhetsuppföljning ...........................................................................................................5 
Måluppföljning ...........................................................................................................................7 
Ekonomi ......................................................................................................................................8 
Framtid ......................................................................................................................................12 
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Årsredovisning 2021 2 

 

Förvaltningsberättelse 

Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten 

Vision 

Hur arbetar vi för att uppnå visionen? 
Nämnden har påbörjat sitt arbete med att genomföra visionen. Förvaltningen har initierat 
en dialog med nämnden om visionen och nämnden vill implementera den. Det är viktigt att 
såväl exploatering som beställning av VA-tjänster, men även andra typer av projekt och 
investeringar sker i linje med visionen att skapa en hållbar tillväxt. Det finns även exempel 
på kreativa lösningar inom gatu- och parkverksamheten, vilket är positivt för såväl 
verksamhet som kommunmedborgare. Allt från våra vackra påskägg till vårt nya 
övergångsställe och från "Här Gårman"-tavla till "Fru Gårman"-tavla. 

Livskvalitetsprogrammet 

Hur arbetar vi för att uppfylla livskvalitetsprogrammets intentioner? 
Mod - Främja klimatsmarta alternativ, fasa ut fossila bränslen, välja miljömässigt och etiskt 
hållbara varor samt förändra vår konsumtion. 

Aktiva - Hälsa kopplad till lekplatser, cykelleder, mötesplatser samt vandringsleder och 
motionsspår. 

Öppna - Erbjuda en väg in som ger hög servicegrad och snabb återkoppling. 

Kommunen ska upplåta kommunal mark för biodling samt bevara och utveckla landskap 
för hållbara ekosystem (biologisk mångfald). 

Nyfikna - Arbeta utifrån utvecklade hållbarhetskrav, vid upphandlingar exempelvis 
konstgräsplan, låta ekonomin skapa mervärde. 

Vad säger brukarna, barnen och eleverna? 
Inom nämndens olika verksamhetsområden finns det ett fåtal brukarundersökningar där 
verksamheten kan jämföras mot andra kommuners verksamhet inom liknande områden. 
Det enda verksamhetsområde där det finns brukarundersökning är inom Måltidsverkstan. 
Den senaste nöjdhetsenkäten inom äldreomsorgen visade på mycket goda resultat, mellan 
97–99 % nöjdhet. Detta är högt i relation till riket. 

Samhällsbyggnadsverksamheten kommer tillsammans med Österlen VA AB att vara med i 
en särskild undersökning som riktar sig till samhällsbyggnadsverksamhet (Kritik från SKR). 
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Årsredovisning 2021 3 

 

Enligt SCB:s medborgarundersökning 2021 finns det ett antal områden där vi som 
kommun har ett mer avvikande resultat än i riket i övrigt. Det handlar om utbudet av gång- 
och cykelvägar och trafiksäkerheten på dessa vägar. Tomelillas medborgare har också 
synpunkter på utbudet av lekplatser och parklekar och belysta motionsspår, men även 
utegym. De är också mer negativa till kommunens skötseln på allmänna platser. 
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Årsredovisning 2021 4 

 

Verksamhetsanalyser 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Ansvarsområde 
• Upprättande av myndighetshantering av planer 

• Upprättande av kartor 

• Husutsättning 

• Naturvård 

• Miljömålsarbete 

• Exploatering och tomtförsäljning 

• Förvaltning av kommunala fastigheter och anläggningar 

• Måltidsverkstan, består av elva kök som lagar mat till kommunens verksamheter 

• Logistikcenter för samordnad varudistribution för Ystad, Simrishamn och 
Tomelilla 

• Lös egendom i kommunens ägo, som inte ansvaras för av annan nämnd 

• Kommunens gator, trafikanläggningar, planteringar, lekplatser och andra allmänna 
platser 

• Kommunens vatten- och avloppsanläggningar 

• Offentlig renhållning och belysning 

• Frågor som rör internetuppkoppling och annan kommunikationsinfrastruktur 

• Kommunens intressen i vattenråd och dikningsföretag 

• Tillgänglighetsfrågor till viss del 

• Miljöfrågor 

• Bostadsanpassningsbidrag 
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Årsredovisning 2021 5 

 

Väsentliga händelser 
• Renovering av Eljarödsbadet blev klart inför säsongsöppningen 

• Renovering av Välabadet påbörjades ett år tidigare. 

• Tredimensionellt övergångsställe har färdigställts i Tomelilla tätort 

• Inventering för digitalisering av vägmärken fortlöper i byarna 

• Stort intresse att köpa såväl industrimark som småhusmark 

• Planenheten övergick till KLK från första november 2021 

• Måltidsverkstan ingår i mat-projekt med lokala leverantörer "En god granne" 

• Teknik och service har anställt en ny projektledare 

• Färdigställt konstgräsplanen med närvarobelysning 

• Verksamheten har investerat i ny julbelysning 

• Ny lekplats har byggts på Videgatan enligt lekplatsplanen 

• Projektet kring Torget påbörjades genom olika processer 

Verksamhetsuppföljning 
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet har bedrivits i enlighet med den verksamhetsplan 
som finns, med den skillnaden att pandemin har påverkat möten, feriearbetare etc. 

Inom verksamheten har pandemin påverkat på så sätt att exempelvis extra tömningar av 
sopkärl i anslutning till vandringsleder införts på grund av en ökad belastning. Andra 
åtgärder som genomförts under året är ändrade rutiner av sophantering till serviceboende. 
Åtgärder kring baden har också gjorts utifrån ett covid-19-perspektiv. Det har till exempel 
satts upp informationsskyltar och plexiglas vid disken på biblioteken, markeringar för 
köbildningar vid omklädningsrum, kassa och kiosk. 

Den tekniska avdelningen arbetar löpande med att underhålla kommunens fastigheter för 
att bibehålla det ekonomiska värdet. Verksamheten arbetar även för en minskad 
energianvändning till exempel genom utbyte och automatisering av energikrävande 
utrustning. 

En större renovering är avslutad på Västervångens förskola; omfattande arbete med nytt 
tak, ventilation och solceller har installerats. Solceller har även installerats samt driftsatts på 
kommunhuset där verksamheten även bytt ventilationsanläggning. Solceller har installerats 
på Österlenhallen. 
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Utökad Fastighetsenhet med en projektanställning under en tvåårsperiod för införandet av 
ett digitalt underhållsprogram. 

I början av året förbrukade fastighetsenheten hela årets vinterbudget med anledning av en 
längre snöperiod. När det sedan kom mer snö i december påverkades resultatet ytterligare. 

Fastighetsenheten har investerat i en redskapsbärare som kommer att användas gemensamt 
med Gata/Park och Fritidsverksamheten. Maskinen ersätter två äldre traktorer som sålts. 

Vid om-/nybyggnation av områden har verksamheten även arbetat med trygga och 
tillgängliga utemiljöer, för ökad möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation. Under året 
arbetade verksamheten för att ha en fungerande belysning samt att hitta lösningar för att 
otrygga områden ska uppfattas som tryggare. 

Folkets park har genomgått ett röjningsarbete och gjorts mer tillgänglig för allmänheten. 

Verksamheten har arbetat aktivt med kundfokus utifrån kommunens antagna serviceplan, 
vilket troligtvis har lett till färre klagomål avseende kommunens grönytor. 

Verksamheten har under året slutfört diskussionen med föreningar angående att driva 
utebaden och campingen i Tomelilla kommande åren och upprättat avtal. 

I processen att ha mer närproducerad mat har Måltidsverkstan skrivit avtal med Kronägg 
för att få närproducerade ägg från Elinsro. 

Det har upphandlats ett nytt livsmedelsavtal från oktober månad med fler lokalproducerade 
livsmedel som till exempel Gunnarshögs olja 

Det har tagits fram underlag till så kallade "öppna data" som publicerats. 

Verksamheten och politiken har haft en medborgardialog kring ombyggnationen av Torget 
i centralorten. Utifrån den diskussionen ändrades placeringen av scenen. Projektet pågår. 

Ombyggnation av järnvägsövergången på Lindesborgsområdet för att öka tryggheten och 
säkerheten, bland annat har det satts upp ny belysning. 

Politiken och verksamheten har också under den senare delen av året genomfört en 
medborgardialog utifrån vad medborgarna tycker om våra tjänster. Alla parter var nöjda 
med att våga möta medborgarna och det kom fram både positiva och negativa synpunkter. 
En del diskussioner har lett fram till att medborgare har skickat in medborgarinitiativ. 

Intern kontroll 
Genomförd kontroll av risk-id 2 (ej verkställd snöröjning) är utförd. Stickprov av protokoll 
och handlingar har utförts. 
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Vinterväghållningen sköts i byarna av entreprenörer som efter behov utför lämplig åtgärd. 
Varje enskild entreprenör ansvarar själv för att skapa ett tryggt och framkomligt vägnät 
under hela vinterperioden. 

Vid utfört arbete meddelar entreprenörerna kommunen tidpunkt, plats, arbetad tid samt 
utförd åtgärd via en dagbok som sedan lämnas in för kontroll och sedermera fakturering. 

Utöver kontrollen av handlingar utförs även okulära kontroller för att försäkra att åtgärden 
är utförd, samt diskussion med medborgare i byarna om hur vinterväghållningen sköts 
(kommer via klagomål och synpunkter). 

Genomförd kontroll av risk-id 12 (bristande underhåll) - Stickprov av checklista från 
husmöte med fastighetsronderingar har genomförts. 

Den befintligt löpande underhållsplanen, vars innehåll årligen uppdateras gemensamt med 
fastighetspersonalen och via husmöten med verksamheter i kommunalägda fastigheter. 
Därefter prioriteras de mest akuta behoven med hänsyn till den årliga underhållsbudgeten. 
Eventuella större önskemål eller underhållsbehov lyfts mot investeringsberedningen. 

Risk-id 21 handlar om bristande redovisning av projekt i samband med exploatering. 
Förvaltningen och nämnden konstaterar att det inte finns någon faktura att granska och 
därmed kan inte granskningen genomföras som det var tänkt. 

Verksamheten har granskat huruvida det finns en följsamhet av nämndens beslut (risk-id 
34). Granskningen visar att det inte finns något att anmärka på. 

Inga av ovanstående granskningar föranleder några åtgärder från nämndens sida. 

Privata utförare 
Den kontroll som gjorts har skett inom ramen för intern kontroll. Uppföljningen visar inga 
felaktigheter utifrån vad som är upphandlat. 

Måluppföljning 
Nämndsmål Bedömning 
Hållbar utveckling  
Minska energianvändningen.  
Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Vi arbetade med att minska energianvändningen i kommunen. En del av 
investeringarna som verksamheten arbetade med under året kommer att leda till 
energieffektivisering, till exempel byte av ventilationsaggregat och installation av 
solcellsanläggningar. 

Delaktighet och egenmakt  
Förbättra dialogen med medborgarna.  
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Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Medborgardialog genomfördes gällande Torget-projektet. Verksamheten 
hade även medborgardialog en heldag i november på kulturhuset: "Var med och påverka 
ditt Tomelilla". 

Trygghet och hälsa 

Gång- och cykelleder ska utökas och sammankopplas.  
Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Totalt byggdes 700 meter gång- och cykelväg ut i centralorten under 
året. 

Skapa trygga och tillgängliga utemiljöer för ökad möjlighet till fysisk 
aktivitet och rekreation. 

 

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Mindre renoveringar på Välabadet och Smedstorpsbadet samt en 
totalrenovering av Eljarödsbadet gjordes. Baden stod klara inför säsongsöppningen. 
Ombyggnation av Torget och gång- och cykelvägar i centralorten Tomelilla påbörjades 
och pågår. En ny lekplats byggdes under hösten. Scenen i stadsparken byggdes om under 
hösten/vintern och nya informationsskyltar kommer att sättas upp. I samband med 
åtgärder kring Välabäcken förbättrades tillgängligheten för fotgängare genom anläggandet 
av en ny gångstig. 

Ekonomi 
Intäkter och kostnader (tkr) Bokslut 

2020 
Bokslut 

2021 
Budget 

2021 
Budget-

avvikelse 
Intäkter 114498 119697 110432 9265 

Kostnader -155996 -169401 -159171 -10230 

Summa -41499 -49704 -48739 -965 

 

Nettokostnader i detalj (tkr) Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Samhällsbyggnadsnämnd -299 -285 -226 -59 

Samhällsbyggnad centralt -3064 -3040 -3488 432 

Gata Park/Teknik och service -14110 -13936 -13966 30 

Miljö/Natur -500 -872 -563 -309 

Gatukontoret -5544 -8833 -9118 285 

Plan -1246 -2928 -2211 -717 

Fastighet 121 -1725 0 -1725 
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Fritidsverksamhet -14751 -15820 -16924 1104 

Samordnad varudistribution 0 -1 0 -1 

Måltidsverkstan -2106 -2264 -2243 -21 

Summa nettokostnader exklusive VA -41499 -49704 -48739 -965 

VA 0 0 0 0 

Summa nettokostnader inklusive VA -41499 -49704 -48739 -965 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisade ett underskott på ca 1000 tkr. Det fanns dock både 
under- och överskott inom verksamheten. Överskotten finns bland annat inom 
bostadsanpassning då verksamheten inte kan förutspå hur många ärenden som inkommer 
under året samt hur kostsamma de kommer att vara. 

Fastighetsverksamhetens underskott berodde till stora delar på att verksamhetens 
vinterbudget förbrukades i samband med snöröjningen i början av året. Sedan kom 
ytterligare snö i december, vilket försämrade det ekonomiska utfallet. Underskottet hänförs 
även till underhållskostnader som överskridit sin budget. Andra förklaringar är 
ombyggnation av stationen för att förbereda inflyttning av kommunledningskontoret under 
2022, fuktskada i Lärkans förskola, underhåll av Smedstorps förskola, utemiljön på 
Nyckelpigans förskola och besiktningsåtgärder utifrån brandsäkerhet. 

Gata och parks driftsenhet redovisade ett överskott på ca 300 tkr, vilket berodde på att 
verksamheten hade fortsatta intäkter från Österlen VA AB samt en del intäkter från 
fastighet i samband med arbetet på Eljarödsbadet. Även här påverkade snöröjningen 
utfallet mer än prognostiserat i delårsrapporten. 

Planverksamheten redovisade ett negativt resultat på ca 700 tkr på grund av att man tagit in 
konsult för tillförordnad planchefsuppdraget. Tidigare hade kommunen en kombinerad 
plan- och byggchefstjänst där kostnaden till 100 % belastade byggnadsnämnden. 
Verksamheten för miljö och natur redovisade ett mindre underskott på ca 300 tkr då man 
under året hade kostnader för del av tjänst som inte fanns med i budget. Måltidsverkstan 
redovisade en budget i balans. 

Investeringar i detalj (tkr) Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Fastighet -15454 -32540 -33796 1256 

Västervången ventilation - -1927 -4000 2073 

Västervången tak - -3723 -3000 -723 

Västervången belysning - -271 -500 229 

Västervången larm mm - -699 -1000 301 

Västervången lekredskap - -179 -300 121 
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Konstgräsplan 2021 - -2563 -3500 937 

Redskapsbärare - -698 -600 -98 

Fordon - -162 -150 -12 

Styrning portar brandstation - -273 -400 127 

Solceller sporthall tak - -814 -2000 1186 

Underhållsprogram fastighet - -47 -300 253 

Byggprojekt skola 1 och 2 - -681 -300 -381 

Meröppet tomelilla bibliotek - -841 -700 -141 

Paviljong Brösarps skola - -418 -2000 1582 

Lindesborgsskolan projekt - -1152 -3000 1848 

Ospecificerat tillgänglighet 2021 - -5491 -3000 -2491 

Pågående Projekt från 2020 - -6796 -5546 -1250 

Projekt Utebad - -5805 -3500 -2305 

Skolor/förskolor -4196 - - - 

Övriga lokaler -10236 - - - 

Oförutsett samt pågående från 
föregående år 

-1022 - - - 

Summa fastighet -15454 -32540 -33796 1256 

     

Gata och park -16465 -13425 -25385 11960 

Namnbyte Enskilda vägar - -0 -700 700 

Ospecificerat Gata och park 2021 - -1049 -1237 188 

Fordon CPC22S - -340 -300 -40 

Asfaltsprogram 2021 - -2804 -1000 -1804 

Gatuinvesteringar VA 2021 - -3376 -6000 2624 

Sjöstedts väg VA -5528 -43 - -43 

Farthinder 2021 - -230 -300 70 

Busshållplats Ystadvägen -952 -108 -548 440 

Digitala skyltar -1200 -30 -300 270 

Gatubelysning 2021 - -1354 -1500 146 

Gatubelysning ej Kom 2021 - -536 -1700 1164 

Lekplatser 2021 - -1563 -1500 -63 

Julbelysning 2021 - -526 -500 -26 
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Torgyta samt GC vägar - -1124 -8300 7176 

Stadsparken, nytt staket mm -556 -115 -500 385 

Välabäcken - -227 -1000 773 

Aktivitetsparken -2496 - - - 

Oförutsett 2020 plus pågående från 
2018-2019 

-5683 - - - 

Minne Sjöwalls plats -50 - - - 

Summa gata och park -16465 -13425 -25385 11960 

Infrastruktur     

Fiberutbyggnad -4459 2024 -6000 8024 

Summa infrastruktur -4459 2024 -6000 8024 

Summa investeringar 
samhällsbyggnadsnämnden exkl. VA 

-33623 -43941 -65181 21240 

 

Investeringar (tkr) VA Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Nyanslutningar -1813,8 -15828 -8500 -7328 

Avloppsreningsverk 0 -527 -500 -27 

Förnyelse och utbyggnad av VA-
ledning 

-28212,2 -14310 -5500 -8810 

Byavägen, omläggning VA -2601,5 0 0 0 

Brösarp-Kivik, vattenledning -1141,0 -9957 -9400 -557 

Övriga investeringar, VA -2628,7 -5081 -3860 -1221 

Summa investeringar VA -36397,2 -45703 -27760 -17943 

Det överskott som fanns på gata- och parkenheten på motsvarande 10355 tkr är medel 
som är pågående projekt, vilka går över till 2022. Exempel på sådana projekt är Torget, 
belysning på icke kommunala vägar samt Välabäcken. 

Simrishamns kommun medfinansierar utbyggnaden av överföringsledningen mellan 
Brösarp och Kivik enligt avtal. Den stora differensen berodde på att de investeringar som 
inte kunde färdigställas 2020 övergick till 2021, men budgeten redovisade enbart de 
investeringar som fullmäktige beslutade om för 2021. 
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Framtid 
En utmaning som finns i kommunen är balansen mellan tätorten Tomelilla och de mindre 
kommundelarna. En tätort som är attraktiv och som upplevs som trygg och ren innebär att 
fastighetsägare och affärsidkare vill satsa och utveckla sin verksamhet. Nämnden anser att 
det är viktigt för hela kommunen att börja diskutera och våga satsa på tätorten Tomelilla. 
Den satsning som nu görs på Torget är ett första steg i rätt riktning. 

En annan utmaning är att de driftsmedel som finns i budgeten inte har förändrats de 
senaste åren. Kommunen anlägger exempelvis fler grönytor, men driftsbudgeten är 
oförändrad vilket leder till bristande underhåll av grönytor och rabatter. Detta skapar 
irritation och genererar klagomål från medborgare. En vacker kommun med mycket 
grönska, träd och blommor bidrar till välmående och stolthet. Därför är en stor utmaning 
att växla upp verksamheten och överväga hur resurser kan skapas för att införliva detta. 
Kommunen är en aktör i detta, men det vore gynnsamt om även andra parter, såsom 
föreningar, företag och enskilda fastighetsägare tar ett ansvar för att höja trivselkänslan i 
kommunen. Förvaltningen upplever att det största behovet finns främst i Tomelilla 
centralort i dagsläget. 

En tredje utmaning är att det i den rådande pandemin finns ett tryck på byggenheten då 
många vill bygga nytt eller bygga om. För att möta upp den ökade efterfrågan kommer det 
att krävas fler detaljplaner, men också överväganden om ny mark för såväl enskilda som för 
näringsidkare. Det blir en utmaning att vara följsam i detta i relation till de personella 
resurser och konsultkostnader som är budgeterade. 

Medarbetarmässigt arbetar alltfler medarbetare med fler ansvarsområden än tidigare, vilket 
leder till svårigheter i prioriteringar och risk för mindre attraktiva tjänster. Vi kan även 
konstatera att några av de tjänster som försvunnit har lett till brister i verksamheten på 
grund av att kompetensen inte finns i den utsträckning som man hade önskat. På den 
positiva sidan ser vi att medarbetare tar egna initiativ och vågar ta egna beslut som 
uppskattas av kommunmedborgarna. 

Nämnden måste som beställarnämnd gentemot VA-bolaget (Österlen VA AB) överväga 
vilka investeringar och förbättringar som måste göras för att förhindra eller minska 
kommande översvämningar. Även gatu- och parkverksamheten har ett ansvar för detta då 
kantstenar eller andra förhållanden bidrar till att leda regnvattnet fel. Åtgärder i Välabäcken 
är andra insatser som kan bidra till minskad risk för översvämning, men även att bäcken 
uppfattas som mer tilltalande än den är idag. Nämnden och verksamheten måste också vara 
i takt med alternativa beläggningar av mark så att dagvatten kan hanteras på ett annat sätt. 
En del andra kommuner har dagvattenstrategier där man inte enbart arbetar med dagvatten 
under jord utan även lösningar ovan jord. 

Trafiksäkerhet är ett område som måste förbättras. Det finns kommunala vägar och 
korsningar som måste förbättras samtidigt som det finns kritik gällande det statliga vägnätet 
och då gäller det främst hastighetsgränser. Medborgarna vet inte om vägen är kommunal 
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eller statlig. Nämnden och kommunen måste därför överväga på vilka sätt/metoder som är 
meningsfulla för att få till stånd förändringar på det statliga vägnätet. 

För att minska antalet felanmälningar och öka kvalitén på skötseln av grönytor i Tomelilla 
tätort kommer gata/park att anställa fyra säsongsarbetare under år 2022. 

Hållbarhetsperspektiv är ett perspektiv som blir allt mer påtagligt för 
samhällsbyggnadsverksamheten. Det kan handla om allt från smartare grässorter till hur 
vägar och fastigheter byggs utifrån ett hållbarhetsperspektiv eller livsmedelshantering. 
Andra exempel är att det kommer att handla om att verksamheten vid kommande 
investeringar eller projekt kommer att ha fokus på miljövänliga alternativ för att 
åstadkomma hållbara lösningar. Exempel på detta är att all dieseldriven utrustning övergår 
på sikt till fossilfri miljödiesel. Vid renovering av kommunala fastigheter implementerar 
verksamheten solceller och överordnade styrsystem. Det kommer att fokuseras på 
energibesparande åtgärder och utbyggnad av förnybar energiform samt bättre kontroll på 
säkerheten med elektroniskt passersystem. 
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Förslag till strategi för hundrastgårdar i 
Tomelilla kommun 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar uppdra till förvaltningen att ta fram en strategi 
för hundrastgårdar i Tomelilla kommun. Strategin presenteras för 
samhällsbyggnadsnämnden under hösten 2022. 

Ärendebeskrivning 
Som effekt av pandemin har allt fler personer skaffat hund. En hund behöver 
stimuleras, vilket kan ske i det fria men alla veckor på året får normalt sett inte en 
hund vara lös och det är därför trevligt att släppa sin hund lös i en hundrastgård 
tillsammans med andra hundar.  

Varje år inkommer ett antal medborgarinitiativ om anläggande av hundrastgård. 
Ibland tillstyrkes dessa, men i de flesta fall avslås de. Förvaltningen ser ett behov att 
ta fram en hundrastgårdsstrategi som tar ställning till hur många hundrastgårdar som 
ska finnas och var dessa ska vara placerade och säkerställa att förvaltningen både har 
resurser för att sköta dem och verkställa investeringen. Strategin ska inte ta ställning 
till finansieringen av hundrastgårdarna, utan det är upp till investeringsberedningen 
och slutligen kommunfullmäktige som fattar beslut. 
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2 (3) 

Förvaltningen anser att strategin ska fokusera på följande tätorter: 

 
Källa: Statistiska centralbyrån 

 

Hundrastgård 
Hundrastgård är en inhägnad yta som är beklädd med gräs eller grus. Detta ska skiljas 
från hundrastplats som är en större plats som inte är inhägnad och som ligger utanför 
tätorterna.  

En hundrastgård är ofta cirka 1 000 kvadratmeter med ett stängsel på minst 1,2 meter 
och försedd med grind. I de flesta fall finns det olika ordningsregler för att nyttja 
hundrastgården. Skötsel av gården sker vid olika tidpunkter i veckan för att bland 
annat tömma papperskorgar. 

Hundrastgårdsstrategin bör ge förslag på utformning av hundrastgårdar för 
projektering som ska kunna utgöra en standard i kommunen. Det finns en mängd 
erfarenheter om hur man utformar en hundrastgård så att den är attraktiv och 
effektiv för såväl hundar som dess ägare och hur den ska utformas så att den är 
effektiv även för den som ska ha hand om dess skötsel. 

Förvaltningen ser inte något motstånd till att det även kan uppkomma fler 
hundrastgårdar på annan mark än kommunal mark. Vidare kan kommunen bistå med 
medel i samband med ett beslutat förslag om modellfinansiering där enskilda byar 
och föreningar kan inkomma med förslag, men då är det föreningen eller byalaget 
som också står för drift och underhåll av hundrastgården. 

Det finns dock negativa effekter med hundrastgårdar, exempelvis främst kennelhosta 
som smittar andra hundar, eller andra sjukdomar, men allt det vet den upplyste 
hundägaren om. Nackdelen med hundrastgårdar är att det krävs att de sköts noga för 
att inte orsaka smittspridning bland hundarna. Det innebär, utöver själva 
investeringen, även en driftkostnad i form av byte av markskikt med jämna 
mellanrum (vartannat år om det är hög efterfrågan). Uppskattad kostnad för utbyte 
av grus är cirka 30 000 kronor per anläggning. 

 

Tätorter Befolkning 2020 Befolkningstäthet per kvadratkilometer
Tomelilla 7239 1107
Brösarp 742 765
Onslunda 509 878
Smedstorp 385 458
Lunnarp 326 615
Skåne-Tranås 248 340
Spjutstorp 202 505
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Ekonomiska konsekvenser 
Anläggande av hundrastgård innebär en investeringskostnad på cirka 200 000 kronor, 
skötsel cirka 5 000 kronor/anläggning/år samt vartannat år byte av beläggning cirka 
30 000 kronor. 

Barnperspektivet 
Inga särskilda konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Närhet till hundrastgård kan innebära en lägre påverkan på klimatet genom att 
hundägaren slipper ta bilen till en annan tätort. Hundar i sig medför också 
klimatavtryck genom såväl föda som urin och avföring. Skötsel av hundrastgårdar 
innebär också eventuella ökade transporter för gatu- och parkenheten. 

Uppföljning 
Strategin kan presenteras för samhällsbyggnadsnämnden under hösten 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2022-02-15. 

 

Gata/Park/Natur  

 

 

Niklas Sommelius 

Samhällsbyggnadschef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Teknisk chef Ulrika Olsson 

Driftchef gata/park Rasmus Simonsen 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun, Plan och exploatering, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

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

Diarienummer: SBN 2022/42 
 
Datum 16 februari 2022 

 

Yttrande gällande detaljplan för Tryde 
67:27 och del av Tryde 13:22 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lämna yttrande till samråd gällande detaljplan för 
Tryde 67:27 och del av Tryde 13:22 utan invändningar. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 januari 2022 (Ks § 10/2022) att remittera 
detaljplan för Tryde 67:27 och del av Tryde 13:22 för yttrande till 
samhällsbyggnadsnämnden samt byggnadsnämnden.  

”Samrådstiden är från och med den 16 februari 2022 till och med den 9 mars 2022”. 

 

Förvaltningen, genom samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, har begärt anstånd 
till den 24 mars 2022 för att protokoll från byggnadsnämnden (sammanträde 16 
mars) samt samhällsbyggnadsnämnden (sammanträde 18 mars) ska hinna justeras. 

Anstånd från Remiss Samråd detaljplan för Tryde 67:27 samt del av Tryde 13:22, 
handlingsid: Sbn 2022.245. 

 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande: 
Samhällsbyggnadsverksamheten har inget att erinra gällande detaljplan för Tryde 
67:27 samt del av Tryde 13:22. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning krävs. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2022-02-16. 

Samrådsremiss detaljplan för Tryde 67:27 och del av Tryde 13:22, handlingsid: Sbn 
2022.339. 

Samrådshandling - Planbeskrivning Tryde 67:27 och del av Tryde 13:22, handlingsid: 
Sbn 2022.341. 

Samrådshandling - Plankarta A2 Tryde 67:27 och del av Tryde 13:22, handlingsid: 
Sbn 2022.342. 

Anstånd från Remiss Samråd detaljplan för Tryde 67:27 samt del av Tryde 13:22, 
handlingsid: Sbn 2022.245. 

 

Plan och exploatering  

 

 

Niklas Sommelius 

Samhällsbyggnadschef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunstyrelsen 
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Tillväxt- och 
Utvecklingsavdelningen 
Besöksadress: Gustafs torg 16 
273 80 Tomelilla 
 

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

Handläggare: 

Marcus Carlevåg 
Planarkitekt 
0417-180 56 
marcus.carlevag@tomelilla.se 

Tomelilla den 2022-02-14  Dnr KS 2020/187 

Samrådsremiss 

Information om samråd gällande detaljplan för Tryde 67:27 m.fl 
i Tomelilla kommun, Skåne län 

Näringslivs och exploateringsenheten i Tomelilla har tagit fram ett förslag 
till detaljplan för Tryde 67:27 m.fl. (Tingvalla). Den 26 januari 2022 (§ 
10) godkände Kommunstyrelsen detaljplanen för samråd. Under
samrådstiden kan de som vill lämna synpunkter på detaljplanen.

Samrådstiden är från och med den 16 februari 2022 till och med den 
9 mars 2022. 

Synpunkter på planförslaget ska vara skriftliga och ha inkommit till 
kommunen senast den 9 mars 2022. Du kan skicka ditt yttrande via e-
post eller brev till: 

E-post: kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun  
Tillväxt- och utvecklingsavdelningen 
Gustafs Torg 16 
273 80 Tomelilla 

Ange ärendets diarienummer (Ks 2020/187) i ert yttrande. Det är bara 
skriftliga synpunkter som har kommit in under samrådstiden eller den 
senare granskningstiden som ger rätt att överklaga beslut att anta 
planförslaget. 

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt digitalt på kommunens 
webbplats under fliken Bygga, bo & miljö/Detaljplanering/Detaljplaner 
på samråd. 
https://www.tomelilla.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-och-riva/detaljplan 
Planförslaget finns även tillgängligt för allmänheten i receptionen på 
kommunhuset och på Tomelilla bibliotek. De som vill ha planförslaget 
utskrivit så finns det att tillgå i receptionen på kommunhuset. Kontakta 
Tomelilla Direkt 0417-180 00. 
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Information om planförslaget kan lämnas av  
Marcus Carlevåg, planarkitekt 
Tel: 0417-180 56  
E-post: marcus.carlevag@tomelilla.se 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
Näringslivs- och exploateringsenheten 
Tillväxt- och Utvecklingsavdelningen 
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Tomelilla kommun 
Tillväxt- och utvecklingsavdelningen 
Gustafs Torg 16 
273 80 Tomelilla 
0410 – 180 00 
kommun@tomelilla.se  

Planbeskrivning 
Samrådshandling  
Detaljplan för Tryde 67:27 m.fl. 
(Tingvalla) 

Tryde 67:27 och del av Tryde 13:22 

 
Tomelilla kommun, Skåne län 

 

 
Flygfoto över planområdet innan danspalatset Tingvalla revs. 
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Planförslag 
Syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett grupphusområde med 
cirka 50 bostäder huvudsakligen i parhus. Gator, grönytor samt diken 
och fördröjningsytor för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) 
föreslås som gemensamhetsanläggning på kvartersmark. En rad lindar 
som står längs Tingvallavägen sparas på kommunal allmän platsmark. 

Bebyggelsen ska förhålla sig till den omgivande lantliga villabebyggelsen 
som vuxit fram längs vägarna i jordbrukslandskapet. Området planeras 
för bostadsrätter och avses bebyggas tätare än omgivande mark. Det är 
angeläget att variation i byggnadernas form, gestaltning, färg och 
placering uppnås så att området upplevs som omväxlande och trevligt 
samt är lätt att hitta i. Traditionella material som tegel och puts föreslås 
på bostadshusen medan komplementbyggnader bör vara i trä.  

Beskrivning av detaljplanen 

 
Illustrations skiss. era landskap 

Efterfrågan på bostäder i Tomelilla tätort och dess omgivningar har ökat 
under senare år. Planområdet ligger i Tryde cirka två kilometer från 
Tomelilla station och centrum. När Tingvalla danspalats lades ner och 
revs uppstod en lucka i villabebyggelsen längs Tingvallavägen. Planen 
möjliggör ett bostadsområde där tanken är bostadsrätter i parhus. Det 
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innebär att utbudet på bostäder utökas med lite mindre bostäder som 
inte kräver lika stor ekonomisk insatts som en villa.  

En förening med cirka 45 bostäder innebär ett relativt stort tillskott så 
det är troligt att utbyggnaden kommer att ske i etapper. Planen låser en 
huvudstruktur men medger variation i byggnadssätt och storlek på 
byggnaderna. 

Bostäderna planeras i två grupper kring var sin vägslinga. Garage eller 
carport föreslås vid varje bostad. Bebyggelsen ramas in på de olika 
sidorna av jordvallar, stengärde och vegetation. Det kommer att bli ett 
område med tydlig identitet. Bostadshusen ska uppföras huvudsakligen i 
skånska material som tegel och puts medan komplementbyggnader kan 
vara av trä. Dagvattnet kommer att ledas i makadamdiken i ytterkanten 
på området till multifunktionella nedsänkta ytor där det kan infiltreras. 
Ytorna kan till exempel användas för grönområden, odling, lekplats eller 
gästparkering. 

Gator och grönområden planläggs som kvartersmark som ska ägas och 
förvaltas av bostadsrättsföreningen. 

Längs Tingvallavägen växer en rad lindar på mark som avsätts som 
allmänplatsmark vilken ska ägas och förvaltas av kommunen. 

Planområde 
Planområdet omfattar ca 2,7 ha. 

Läge 

Ägoförhållanden 
Marken är till största delen privatägd, kommunen äger norra fjärdedelen 
som avses säljas till exploatören. 
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Planbestämmelser 
ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 

Allmän plats 

 NATUR Natur. 
Syftet är att skapa ett avstånd till Tingvallavägen och samtidigt skydda 
lindallén. 

Kvartersmark 

 B Bostäder. 
Syftet är att möjliggöra uppförande av bostäder och bostadskomplement. 
Inom användningen ryms tillfart till bostäderna, miljöhus, gästparkering, 
dagvattenhantering m.m.  

  

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK 

Begränsning av markens utnyttjande 

  Marken får inte förses med byggnadsverk. 
Syftet med bestämmelsen är att säkerställa plats för interna gator med 
förgårdsmark, plats för dagvatten i makadamdiken i bakkant på 
tomterna, samt fördröjningsmagasin och grönytor i områdets lågpunkter. 

  Marken får endast förses med komplementbyggnad såsom miljöhus eller 
andra gemensamhetsanläggningar.  
Syftet är att skapa möjlighet att uppföra gemensamma miljöhus.  

Fastighetsstorlek   

 d1 Minsta fastighetsstorlek är 300 m2.  
Syftet med bestämmelse är att möjliggöra att området kan delas i flera 
fastigheter. 

Höjd på byggnadsverk 

 h1 Högsta nockhöjd är 8 meter över omgivande mark. 

 h2 Högsta nockhöjd är 8 meter över omgivande mark. 

 h3 För komplementbyggnader är högsta nockhöjd 3,5 meter över 
omgivande mark.  

 h4 Högsta nockhöjd är 3,5 meter över omgivande mark.  

Syftet är att den nya bebyggelsen ska hålla samma skala som 
omkringliggande bebyggelse. Miljöhusen får inte vara högre än 3,5 meter. 
Skorstenar och liknande får finnas över nockhöjd. 

Markens anordnande och vegetation 

 n1 Stengärde ska bevaras. Syftet är att skydda stengärdet. 

 n2 Vegetationsridå ska finnas. Vegetationen skapar rumslighet och skyddar 
mot vind. 
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Skydd mot störningar 

 m1 Infiltrationsdiken samt infiltrationsytor med en total fördröjningsvolym 
på minst 500 kubikmeter ska finnas inom användningsområdet. 
Syftet är att ta hand om och infiltrera dagvattnet lokalt inom 
planområdet. 

Slutbesked får inte lämnas för bostäder förrän dagvattenanläggning med 
erforderlig fördröjningskapacitet för bebyggt område kommit till stånd. 
Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att erforderlig fördröjning av 
dagvatten finns så att ny bebyggelse inom planområdet och befintlig 
bebyggelse runt omkring planområdet inte ska påverkas negativt av det 
dagvatten som alstras inom planområdet. 

Takvinkel  

 o1 Minsta takvinkel är 10 grader och största takvinkel är 27 grader. 

 o2 Minsta takvinkel är 27 grader och största takvinkel är 45 grader. 

  Takvinkeln på de högre husen tillåts ha en lägre vinkel än taken på de 
låga husen för att taknocken inte ska komma för högt. 

Utformning 

  f1 Fasad på huvudbyggnad ska huvudsakligen utgöras av puts eller tegel. 
Komplementbyggnad får utföras med träfasad.  
Bestämmelsen syftar till att säkerställa att ny bebyggelsen uppförs i 
traditionella lokala material. 

Utförande 

 b1 Källare får inte finnas.  
Syftet är att undvika risk för översvämning. 

 b2 Dagvatten ska infiltreras på tomten och ledas till infiltrationsdiken och 
infiltrationsytor inom användningsområdet.  
Syftet är att ta hand om och infiltrera dagvattnet lokalt inom 
planområdet. 

 b3 Färdigt golv ska anläggas på sådan höjd att byggnader inte översvämmas 
vid 100-årsregn. Syftet är att undvika risk för översvämning. 

 b4 Minst 50 % av markytan ska vara genomsläpplig.  
Syftet är att bevara den goda infiltrationsförmågan inom området för att 
kunna ta hand om dagvattnet lokalt inom planområdet. 

 b5 Minst 25 % av markytan ska vara genomsläpplig.  
Syftet är att bevara den goda infiltrationsförmågan inom området för att 
kunna ta hand om dagvattnet lokalt inom planområdet. 

 b6 Marken ska vara genomsläpplig. 
Grönytor och lågpunkter för infiltration ska vara genomsläppliga. 

Utnyttjandegrad   

 e1 Största byggnadsarea är 40% av fastighetsarean inom egenskapsområdet. 
Syftet med bestämmelse är att reglera byggrättens omfattning och att 
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säkerställa att tillräckliga friytor vistelse och infiltration samt ytor för 
parkering kan anordnas inom varje fastighet. 

 e2 Största byggnadsarea är 50% av fastighetsarean inom egenskapsområdet. 
Syftet med bestämmelse är att reglera byggrättens omfattning och att 
säkerställa att tillräckliga friytor vistelse och infiltration samt ytor för 
parkering kan anordnas inom varje fastighet. 

 e3 Största byggnadsarea är 50 m2.  
Bestämmelsen reglerar byggrättens omfattning för miljöhus eller andra 
gemensamhetsanläggningar. 

 

GENOMFÖRANDETID 
  Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägare garanterad rätt att få bygga 
i enlighet med planen. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens 
utgång, men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägarna kan 
ställa anspråk på ersättning för förlorad byggrätt.   
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Genomförandebeskrivning 
Organisatoriska genomförandefrågor 

Tidplan för upprättande av detaljplan 

Detaljplanen beräknas kunna antas hösten 2022. Samråd beräknas till 
februari 2022 och granskning till juni 2022. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vunnit laga kraft. 
Under genomförandetiden har fastighetsägare garanterad rätt att få bygga 
i enlighet med planen. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens 
utgång, men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägarna kan 
ställa anspråk på ersättning för förlorad byggrätt. 

Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom detaljplanen. 

Ansvarsfördelning 

Kommunen ansvarar för framtagande av detaljplanen, grundkarta, 
fastighetsförteckning och beställning av de utredningar som krävs.  

Kommunen ska ansöka om fastighetsreglering hos Lantmäteriet. 
Fastighetsregleringen genomförs på exploatörens bekostnad. 

Kommunen svarar för utbyggnad och drift av allmän plats, natur, med 
kommunalt huvudmannaskap. 

Kommunens VA-bolag, Österlen VA, ansvarar för utbyggnad och drift 
av vatten- och avloppsanläggningar fram till förbindelsepunkt. 

Exploatören ansvarar för utbyggnad och underhåll av gemensamma 
gator inklusive belysning och liknande, planteringar, lekredskap, 
grönytor, gästparkering och miljöhus inom planområdet. 

Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för utbyggnad av vatten- och 
avloppsanläggningar inom fastigheten efter förbindelsepunkt. 

Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för utbyggnad och drift av 
anläggningar för fördröjning av dagvatten, så som makadamdike och 
översvämningsytor. 

Teknisk infrastruktur 

Dagvatten 

Planområdet ingår inte i kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. 
För att omkringliggande bebyggelse inte ska riskera att översvämmas vid 
kraftiga regn eller skyfall ska dagvattnet fördröjas och infiltreras inom 
planområdet.  
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VA 

Del av planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för 
vatten och spillvatten. Verksamhetsområde för vatten och spillvatten 
kommer utökas till att omfatta hela planområdet. 

En förbindelsepunkt per fastighet upprättas för vatten och spillvatten. 
Om området senare delas i flera fastigheter måste en 
gemensamhetsanläggning bildas för interna VA-ledningar. 

Spillvattennätet i Tryde har begränsad kapacitet och kan behöva byggas 
ut innan fler fastigheter kan anslutas. 

El och energi 

E.ON är eldistributör i området. Inom planområdet finns underjordiska 
elledningar och ett kabelskåp. Flyttningar eller ändringar av 
anläggningarna bekostas av exploatören. 

Det kan komma att bli aktuellt med en transformatorstation i området 
beroende på effektbehov.  

Avfallshantering 

Avfall samt återvinning ska tas om hand i enlighet med kommunens 
avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering. Utformning och 
placering av miljöhus eller liknande sker i samråd med Ökrab, 
Simrishamns och Tomelilla kommuners gemensamma renhållningsbolag. 

Planekonomi 

Ekonomisk bedömning 

Framtagandet av detaljplanen bekostas av exploatören. 

Genomförandet av detaljplanen innebär att kommunen får kostnader för 
inlösen, utbyggnad och drift av allmän platsmark, natur. Kommunen får 
intäkter för försäljning av del av fastigheten Tryde 13:22 enligt 
köpekontrakt villkorat med att detaljplanen vinner laga kraft. 

Kommunens VA-bolag Österlen VA får kostnader för utbyggnad och 
drift av nya ledningar. Österlen VA får intäkter i form av 
anslutningsavgifter och driftskostnader som tas ut enligt VA-taxan. 

Exploatören får kostnader i form av byggnation, utbyggnad och drift av 
gemensamma gator, grönytor och anläggningar, anslutningsavgifter för 
el, vatten och avlopp m.m. Exploatören får även kostnad för inköp av 
del av fastighet Tryde 13:22 enligt köpekontrakt villkorat med att 
detaljplanen vinner laga kraft och för fastighetsreglering hos 
Lantmäteriet.  

Exploatören får intäkt då kommunen löser in mark för allmän plats, 
natur.  

Planavgift 

Kommunen avser inte att ta ut planavgift i samband med bygglov 
eftersom planen redan bekostats av exploatören. 
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Fastighetsrättsliga genomförandefrågor 

Fastighetsbildning 

Genomförandet av detaljplanen kräver fastighetsreglering. 
Fastighetsreglering sker efter att planen vunnit laga kraft. Kommunen 
ansöker om fastighetsreglering hos Lantmäteriet. Exploatören bekostar 
fastighetsregleringen.  

I tabellen nedan redovisas de fastighetsregleringar som krävs för planens 
genomförande. Arealerna är preliminära och fastställs först vid 
lagakraftvunnen lantmäteriförrättning. 

Område Åtgärd Areal Planläggning 

1 överförs till 
Tryde 67:27 ca 7650 m2 Kvartersmark, Bostäder  

2 överförs till 
Tryde 67:14 ca 300 m2  

Allmän plats, natur, med 
kommunalt 
huvudmannaskap 

3 behålls inom 
Tryde 67:27 ca 19150 m2 Kvartersmark, Bostäder  

Kommunen kommer att lösa in marken som planläggs som allmän 
platsmark, natur, med kommunalt huvudmannaskap. 

Rättigheter 

Inga servitut, ledningsrätter eller andra avtal belastar fastigheterna inom 
planområdet. 

Markreservat för allmänna ändamål eller gemensamhetsanläggningar 

Avsikten är att bilda en bostadsrättsförening för området. Den blir 
ansvarig för anläggning, drift och underhåll av gemensamma 
anläggningar. Detaljplanen styr inte upplåtelseformen och planen 
innehåller inga fastighetsindelningsbestämmelser. 

Om planområdet delas in i flera fastigheter måste 
gemensamhetsanläggningar bildas för interna gator, gatubelysning, spill- 
och vattenledningar efter anslutningspunkt, planteringar, grönområden, 
diken, dagvattenmagasin, miljöhus m.m.  
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Förutsättningar och konsekvenser 
Bakgrund 

Politiska beslut 
BJHP Fastighets AB inkom hösten 2020 med förfrågan om planläggning 
av Tryde 67:27 för bostadsändamål. 

Kommunstyrelsen beslutade 9 december 2020 §184 att ge 
Samhällsbyggnad i uppdrag att i förslag till detaljplan pröva 
bostadsbebyggelse, vård, skola, centrumverksamhet, handel och kontor 
för fastigheten Tryde 67:27 samt att även undersöka om även den 
kommunägda angränsande delen av Tryde 13:22 kan detaljplaneläggas 
för samma ändamål. 

Kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson (M) beslutade 17 
mars 2021 med stöd av kommunallagen 6 kap § 39 att begränsa 
planuppdrag enligt Ks § 184/2020 till att endast omfatta 
bostadsbebyggelse. Planen begränsades till att omfatta fastigheten Tryde 
67:27 samt den del den kommunala fastigheten Tryde 13:22 som varit en 
del av Tingvallas parkering. 

Plandata 
Planområdet ligger i Tryde nordväst om Tomelilla centralort. 
Planområdet avgränsas av Tingvallavägen i söder, bostadsbebyggelse i 
öster och väster, åkermark i norr, samt betesmark i nordväst. 

 
Planområdet är ca 2,7 ha. Det omfattar fastigheterna Tryde 67:27 som är 
i privat ägo och del av Tryde 13:22 som ägs av Tomelilla kommun. 
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Undersökning av miljöpåverkan 
Enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen ska en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas om planen kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Tomelilla kommun bedömer att 
genomförandet av detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan i 
den betydelse som avses i plan- och bygglagen (PBL) och en MKB 
behöver därför inte upprättas. 

Behov av sanering av förorenade fyllnadsmassor och förutsättningarna 
att ta hand om dagvattnet lokalt beskrivs i planbeskrivningen. 

Riksintressen 

Riksväg 11 
Riksväg 11 söder om planområdet förbinder Österlen med 
Malmö/Lund. Vägen är av särskild betydelse för regional eller 
interregional trafik. Trafikverket har i sitt förslag till nytt utpekande av 
riksintressen 2021 föreslagit att riksintresset för riksväg 11 tas bort. 

Tätort och samhälle 

Platsens historik 
Ända sedan 1934 har området varit en plats för dans. Ursprungligen i 
form av en utedansbana bestående av en paviljong med tak, i folkmun 
kallad ”Funkis”. Dansstället fick 1939 namnet Tingvalla och utvecklades 
sedermera till en dansrestaurang som kom att bli ett anrikt danspalats i 
över 80 år. Under 2021 revs byggnaderna och det som återstår är den 
tillhörande parkeringen. 

Tryde har succesivt vuxit med villabebyggelse längs vägarna. 
Tingvallavägen är en del av gamla Malmövägen som senare ersatts av väg 
11. 

Tingvalla strax innan det revs. 
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Flygfoto troligen från 1940-tal i förhållande till aktuellt planområdet. 

Fornlämningar 
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar 

Skulle fornlämningar påträffas i samband med markarbeten ska arbetet 
omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas enligt 2 kap 10 § 
Kulturmiljölagen.  

Stadsstruktur och landskapsbild 

Naturmiljö och biologiska värden 

Biotopskydd 

Längs Tingvallavägen finns en allé med nio lindar och i fastighetsgränsen 
mot Tryde 13:22 finns ett stengärde med viss vegetation. Båda omfattas 
av biotopskydd enligt kap 7, 11 § Miljöbalken. Inom 
biotopskyddsområde får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder 
som kan skada naturmiljön. 

Stengärde markerat med rött respektive lindallén markerad med rött. 
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Träden bevaras och marken där träden står planläggs som allmän 
platsmark, Natur, med kommunalt huvudmannaskap. Det innebär att 
marken och träden kommer ägas och skötas av kommunen. 

Stengärdet bevaras och marken närmst planläggs som kvartersmark för 
bostäder som inte får bebyggas. 

Naturmiljön 

Planområdet omges i norra delen av delvis trädbevuxna jordvallar. Vallen 
mot norr ligger utanför planområdet. Vallarna i norr och öster ska 
bevaras. De skyddar mot störningar från jordbruksverksamheten och 
hindrar dagvatten att rinna in i området från detta hållet. Vallen i väster 
ligger inne i planområdet, träden på den är gamla och dåliga. Enligt 
planförslaget ersätts vallen av en vegetationsridå mellan beteshagen och 
bostäderna. 

Planen innehåller gemensamma grönytor för dagvattenhantering, lek, 
odling, planteringar samt trädgårdar till de bostäderna. Det innebär att 
grönstruktur, biologisk mångfald och flera ekosystemtjänster kommer att 
utvecklas inom området. 
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Naturreservat 

Tryde naturreservat som bland annat är känt får sina groddjur, ligger 300 
meter norr om planområdet. Grönstrukturen hänger samman med 
betesmark och kantvegetation mellan åkrarna. 

Tillgänglighet 
Planområdet ligger i ett etablerat villaområde i Tryde ca 2 km från 
Tomelilla station och centrum. Det är möjligt att nå med cykel men 
cykelstråken går delvis i blandtrafik.  

Området är flackt och därmed tillgängligt för funktionshindrade. 

Gatunät och trafik 
Planområdet ligger vid Tingvallavägen som ansluter till väg 11 och 
Trydevägen.  

Trafik- och bullerutredning har genomförts av Sigma civil, 2021-09-10. 
Den ligger till grund för följande resonemang.  
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Biltrafik 

Kopplingarna till det regionala vägnätet är god och korsningarna har 
kapacitet att ta emot biltrafiken med nuvarande utformning. En 
hastighetssänkning från 70 till 60 kilometer/timme skulle dock öka 
kapaciteten och säkerheten för oskyddade trafikanter och för biltrafiken. 

Pendlartrafiken från och till planområdet väntas huvudsakligen gå 
västerut. 

Kollektivtrafik 

Malmövägen (Riksväg 11) trafikeras av regionbussarna SkåneExpressen 4 
Lund-Simrishamn samt SkåneExpressen 5 Kristianstad-Ystad, med en 
busshållplats belägen ca 700 meter väster om området. Trydevägen 
trafikeras av regionbuss 338 Sjöbo-Lövestad-Tomelilla, med 
busshållplats cirka 150 meter öster om området. 

Området ligger ca 2 km från Tomelilla Station med tågförbindelse med 
timmestrafik av pågatåg mellan Malmö-Svedala- Skurup-Ystad-Tomelilla-
Simrishamn. 

Gång och cykeltrafik 
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Längs södra sidan av väg 11 löper en gång- och cykelbana mellan 
Tomelilla och väg 19. I riktning mot Tomelilla övergår denna till cykelfält 
och trottoar ca 600 meter öster om Trydevägen och ytterligare ca 600 
meter närmare centrala Tomelilla hänvisas cyklister helt till blandtrafik. 

Det finns från området möjlighet att ta sig såväl till fots som med cykel 
både norrut till Tryde kyrkby och till Tomelilla centralort i sydväst. Längs 
Trydevägen mellan Tryde kyrkby i norr och Tryde finns en separerad 
gång- och cykelbana som övergår till en vägren i Tryde och ner till 
Malmövägen, en bostadsgata som ansluter till väg 11 längre väster ut. 

Vid de tre korsningar som studerats i trafikutredningen finns behov att 
förbättra korsningsmöjligheterna för gång- och cykeltrafikanter. 
Utredningen föreslår även att en gång och cykelbana norrut längs Tryde 
vägen. Den leder bland annat till Tryde friskola. 

Parkering 

Området består idag av ytan där danspalatset låg och av deras stora 
parkering. 

Bostäderna kommer att ha garage eller carport samt plats för en bil till på 
tomten. Dessutom planeras ett mindre antal gästparkeringar intill 
miljöhusen. Parkeringarna kommer att ligga lågt och ta hand om 
dagvatten vis skyfall. De utförs i armerat gräs som är genomsläppligt. 

Samhällsservice 
Det finns god tillgång till samhällsservice i Tomelilla centralort. 

Där finns sju förskolor. Närmast ligger den kommunala Västervångens 
förskola, en kilometer från planområdet.  

Närmaste grundskola är Tryde friskola med förskoleklass till årkurs 6, i 
Tryde kyrkby en kilometer från planområdet.  

I Tomelilla centralort finns Byavångsskolan med förskoleklass till årkurs 
6 samt kommunens grundsärskola, Lindesborgsskolan med förskoleklass 
till årkurs 6 samt Kastanjeskolan men årskurs 7 till 9.   

Till skolorna erbjuds skolskjuts.  

Inom två kilometer finns bland annat vårdcentral, apotek och butiker i 
Tomelilla centralort. 

Barnperspektiv  
Detaljplanen möjliggör ett småskaligt bostadsområde i en by i lantlig 
miljö med närhet till Tomelillas centralorts samhällsservice. Närmiljön är 
barnvänlig och trygg. Det finns en park med lekplats på andra sidan 
Tingvallavägen. 

Det finns cykelvägar till skolor och centralorten men de är delvis i 
blandtrafik och korsningarna med väg 11 bör åtgärdas.  

Barnen erbjuds skolskjuts och det finns busshållplats i närheten. 

Inom två kilometer finns tillgång till fritidsaktiviteter, föreningsliv och 
samhällsservice i Tomelilla centralort. 
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Hälsa och säkerhet 

Hästhållning  
Sydväst om planområdet finns ett stall och en rasthage för fyra hästar. 
Mellan hagen och bostäderna finns ett stengärde omgivet av träd och 
buskar. Detta är skyddat i plan. Vegetationen fångar upp partiklar som 
kan finnas i luften. Enligt uppgift är avsikten att avveckla stallet. 

I nordväst gränsar planområdet till en 2,5 ha stor beteshage för två 
hästar. Stallet som bara rymmer två hästar och anläggning för 
gödselhantering är beläget ca 150 meter från planområdet.  

Det finns inga fastställda skyddsavstånd mellan hästanläggningar och 
bostäder. Djurhållning kan medföra påverkan på omgivningen. De mest 
typiska störningarna, eller olägenheter är lukt, flugor och risk för 
spridning av allergen. Risken för påverkan är större ju fler djur det finns 
inom ett område. 

Hästarna kommer mycket sällan att uppehålla sig intill staketet mot 
bostadsbebyggelsen. Planen föreskriver en vegetationsridå mot hagen där 
endast ett par hästar betar, stallet har inte utrymmer för fler. 
Vegetationen filtrerar luften och binder partiklar till grenar och löv. 

I denna lantliga miljö och med det ringa antal hästar det handlar om 
bedöms avståndet vara acceptabelt.  

Jordbruksmark 
Planområdet ramas, i norr, nordväst och nordost, in av en och en halv 
meter höga jordvallar. Utanför vallarna odlas marken. Vissa årstider 
kommer jordbruksverksamheten att märkas främst genom buller från 
maskiner, ibland även damm eller lukt. Vallen i nordväst mot hästhagen 
kommer att schaktas bort och ersättas av en vegetationsridå. Vallarna i 
norr och öster kommer att skydda mot buller och vegetationen minskar 
spridning av damm.  Jordbrukare i området torde visa viss hänsyn till 
boende genom att om möjligt utföra arbete på åkrarna vid gynnsam 
vindriktning och vindstyrka. 
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Luftkvalitet 
Trafiken i området är begränsad och luftväxlingen är god i det öppna 
landskapet. Detaljplanen kommer inte medföra att miljökvalitets-
normerna för luft överskrids. 

Grundvattenförekomst 
Planområdet ligger inom grundvattenförekomsten Tryde-Trydeek 
(MSCD: WA43414667) som är en sand- och grusförekomst. 

Skyfall och översvämningsrisk 
Området har väldigt god infiltrationsförmåga då marken är sandig. Det 
lågt belägna och instängda området kan dock riskera att översvämmas 
vid extrema skyfall. Ingen känd historisk översämningsproblematik finns 
inom planområdet.  

Planerad bostadsexploatering innebär att daler av området kommer 
hårdgöras vilket kommer alstra större mängd avrinning av dagvatten som 
behöver tas om hand. 

För att minimera att området och omkringliggande bebyggelse 
översvämmas utformas nedsänkta ytor som ska kunna ta hand om 
dagvatten vid skyfall. Gemensamhetsytor för lek, vegetation och 
gemensam parkering är tänkt att även fungera som översvämningsytor 
vid extrema skyfall. Dagvatten från bostadstomter leds till dessa ytor via 
ett system av makadamdiken. 

En dagvattenutredning har genomförts av WSP 2021-12-06 där står 
följande i sammanfattningen: 

”Planområdet har också goda förutsättningar att hantera skyfall om 
höjdsättningen sker på ett genomtänkt sätt. Här blir det viktigt att se till 
att inte avrinnande dagvatten från uppströms belägna områden skärs av 
genom markhöjning och därmed tvingas ta en annan väg med eventuella 
konsekvenser för intilliggande områden. Anläggs de föreslagna 
infiltrationsytorna som beskrivet kommer planområdet hålla större 
volymer vatten i lågpunkter än det gör idag, vilket innebär en förbättring 
för nedströms belägna områden vid skyfall.” 
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Markföroreningar 
Miljöteknisk markundersökning, för fasigheten Tryde 67:27 har utförts 
av Miljöfirman Konsult Sverige AB, påvisar förhöjda föroreningshalter 
inom Tryde 67:27. Då marken ska bebyggas med bostäder ska kraven för 
KM (känslig markanvändning) uppfyllas. Föroreningshalter 
överskridande riktvärdet för KM har påvisats i några prov från den ytliga 
fyllningen samt i en punkt även i den naturliga jorden. De massor som 
inte uppfyller kraven ska saneras. Detta utförs förslagsvis som en 
schaktsanering, där förorenad jord schaktas ur och transporteras till 
godkänd mottagare. 

Då förorenad jord påträffats inom fastigheten ska denna rapport 
omgående delges tillsynsmyndigheten, Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund, enligt Miljöbalkens regler om upplysningsplikt (10 kap 11§ 
Miljöbalken). Miljöförbundet ska godkänna avhjälpande åtgärder innan 
efterbehandling påbörjas. 

Radon 
Markradonmätning, utförd av Radonanalys – GJAB, inom Tryde 67:27 
påvisar radonhalter inom lågriskintervallet. 

Trafikbuller 
I Trafikutredningen, utförd av Sigma Civil AB ingår även 
bullerberäkning. Planområdet liggen 140 m från väg 11 och de bostäder 
som planeras närmast Tingvallavägen ligger 10 meter från vägkant.  

Bullerberäkningarna visar inget behov för åtgärder för bostäder inom 
planområdet. Önskas uteplatser placeras i lägen mot Tingvallavägen kan 
det krävas att avståndet till vägmitt är minst 20 meter eller någon form av 
bullerskräm för att maximal bullernivå inte ska överstiga gränsen för 
uteplats (70 dBA). Behov av eventuellt bullerskydd vid uteplats hanteras 
inom bygglovsprocessen. 

Tekniska förutsättningar 

Markbeskaffenhet 
Översiktlig geoteknisk undersökning, utförd av Geoexperten i Skåne AB, 
inom Tryde 67:27 påvisar naturlig sandmark som har gynnsamma 
bärighets- och sättningsegenskaper för uppförande av bostadshus.  

Den sandiga marken är lämplig för infiltration.  

Marken består av sand med upp till 50 cm fyllnadsmassor på 
parkeringsytorna. Vatten har påträffats 3 meter under markytan i en 
punkt. Utredningen menar dock att vattnet följer sanden och att 
grundvattenytan ligger betydligt djupare. 
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Teknisk infrastruktur 

El och energi 

E.ON är eldistributör i området. Inom planområdet finns underjordiska 
elledningar och ett kabelskåp.  

Området har inte tillgång till fjärrvärme. Hållbara alternativ är till 
exempel solceller eller passivhus. 

Vatten och spillvatten 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten/avlopp. Spillvattenledningarnas kapacitet behöver utredas då 
dagvattnet i delar av Tryde kopplats till spillvattenledningarna. En 
utredning krävs.  

Dagvatten 

Tryde och planområdet ligger inte inom verksamhetsområde för 
dagvatten. Avsikten är inte heller att göra det till verksamhetsområde för 
dagvatten i närtid. Det innebär att allt dagvatten ska tas omhand och 
infiltreras inom planområdet. 

En dagvattenutredning har genomförts av WSP 2021-12-06 där står 
följande i sammanfattningen: 

”Ur ett dagvattenperspektiv lämpar sig planområdet väl för den aktuella 
utbyggnaden. Planområdet ligger med fall sydöst med en lokal höjdrygg i 
mitten av området vilket skapar naturligt goda förutsättningar för 
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avledning mot tänkta infiltrationsytor. Markens höga genomsläpplighet 
utgör goda förutsättningar för att hantera dagvattnet genom infiltration. 
Vid mindre regn kommer vatten från tak som leds ut på gräsmattor 
hinna infiltrera snabbt utan att nå ut till föreslagna dräneringsstråk. 
Parkeringsytor och vägar av grus eller permeable asfalt bidrar till en 
trögare avledning än de vanligt förekommande asfaltytorna. Vid 
kraftigare nederbörd kommer infiltrationsstråken hantera avledningen 
och de föreslagna infiltrationsytorna. Infiltration genom magasinets 
botten och sidor tillåts fortgå även efter den sista droppen har fallit. 

Man bör komma ihåg att den presenterade lösningen endast är ett förslag 
för att styrka planens genomförbarhet, så att man inte låser sig för 
mycket i förslaget vid detaljprojekteringen. Det finns utrymme att 
laborera med olika layouter för dräneringsstråk och infiltrationsytor. Den 
höga infiltrationsförmågan i marken utgör en god förutsättning för att 
jobba med olika sorters s.k. LOD-lösningar (lokalt omhändertagande av 
dagvatten). På så sätt kan man till exempel jobba med olika materialval 
som alternativ till hårdgjorda ytor. ” 

Villkor för slutbesked införs för att säkerställa att erforderliga 
dagvattenanläggningar kommer till stånd innan bostäder byggs. 
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Planeringsunderlag 
Översiktsplan 
Översiktsplan 2025 med utblick mot 2040 vann laga kraft 2019-02-19.  

Området är inte utpekat som utbyggnadsområde, men planen möjliggör 
bostadsbebyggelse på en fastighet som tidigare varit bebyggd med 
danspalats inom den samlade bebyggelsen i Tryde. Detaljplanen 
möjliggör förtätning med nya bostäder vilket bidrar till att uppnå 
planeringsmålet att Tomelilla kommun ska öka med 1050 personer till år 
2025 och med 750 personer i Tomelilla/Tryde. Detaljplanen strider 
därmed inte mot översiktsplan. 

Nedan ett urval av ställningstaganden från Översiktsplanen som är 
relevanta för denna plan: 

• Vid all planering ska folkhälsoperspektivet och barnperspektivet 
beaktas. 

• För en hållbar utveckling ska bebyggelseutvecklingen och 
planeringen tillgodose människors rätt till gröna miljöer i sin 
närhet.  

• Planeringsmålet är att Tomelilla kommun ska öka med 1050 
personer till år 2025 och med 750 personer i Tomelilla/Tryde 

• Ny bebyggelse ska inte påtagligt skada eller förhindra allmänna 
intressen som exempelvis högvärdigt jordbruk, energi eller annan 
teknisk försörjning. 

• Kommunen ska ha en planberedskap och verka för nybyggnation 
av olika typer av bostadsbebyggelse med olika upplåtelseformer. 

• Vid planering av nya bostadsområden ska den offentliga 
närmiljöns användbarhet, attraktivitet, tillgänglighet till 
rekreationsområde och barnperspektiv vara i fokus. 

• Tomelilla kommun ska planera nya områden klimatsmart för att 
främja en hållbar utveckling. 

• En fördjupad risk- och sårbarhetsanalys med fokus på 
klimatförändringar i fysisk planering genomförs. 

• I detaljplaner och bygglov ska risken för skador på 
kommunaltekniska system och infrastruktur samt effekterna av 
översvämningar inom bostadsområden och 
vattenskyddsområden beaktas. 

Gällande detaljplaner 
Området är inte tidigare detaljplanelagt. 
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Kommunala styrdokument 

Bostadsförsörjningsstrategi 

Kommunfullmäktige antog 2019-05-06 (§ 32) Bostadsförsörjningsstrategi 
Tomelilla kommun 2025 med utblick 2040. 

Inriktningsmålen för bostadsförsörjningsstrategin är att öka 
bostadsbyggandet i kommunen. Tomelilla kommun ska vara ett attraktivt 
val på bostadsmarknaden. Kommunen arbetar tillsammans med 
marknaden för att planera för och erbjuda hållbara och attraktiva 
boendemiljöer. 

Planområdet omnämns inte i bostadsförsörjningsstrategin, men 
detaljplanen bidrar med att uppnå inriktningsmålen. Planen bidrar till att 
möta den beräknade befolkningsökningen, möjliggör ett attraktivt och 
hållbart boende för att nå alla målgrupper samt bidrar till att erbjuda 
olika alternativ av upplåtelseformer på bostäder i Tryde.  

Utredningar 
Följande utredningar ligger till grund för planförslaget. 

Trafik- och bullerutredning, Sigma civil, 2021-09-10 
(granskningshandling) 

Dagvattenutredning Tingvalla, WSP, 2021-12-06 

Miljöteknisk markundersökning kv Tryde 67:27, Miljöfirman konsult 
Sverige AB 2020-12-09 

 

Vad är en detaljplan? 
En detaljplan reglerar på vilket sätt mark och vatten inom ett avgränsat 
område får användas. Detaljplanen bestämmer t.ex. om bostäder får 
byggas samt hur mycket som får byggas och var byggnaderna får 
placeras. 

En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Det är 
plankartan som är juridiskt bindande. På plankartan finns bestämmelser 
om vad som är tillåtet att göra inom det avgränsade området. 
Planbeskrivningen hör till plankartan och ska underlätta förståelsen för 
planförslaget. Den redovisar de förutsättningar som finns för 
detaljplanen och hur den ska kunna genomföras. Syftet med planen och 
vilka konsekvenser den kan innebära för sakägare, andra berörda och 
miljön tas också upp. Planbeskrivningen ska även visa hur planen ska 
kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt. 

Val av förfarande 
Processen för detaljplanen följer plan- och bygglagen (PBL) SFS 
2010:900. Detaljplanen hanteras enligt standardförfarande enligt de 
lagändringar som trädde i kraft 1 januari 2015. Standardförfarande 
tillämpas eftersom förslaget till detaljplan är förenligt med 
översiktsplanen, länsstyrelsens granskningsyttrande och inte är av 
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betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. 
Detaljplanen antas inte heller medföra en betydande miljöpåverkan.  

Planprocessen 
Detaljplanen hanteras med standardförfarande. Det innebär att 
detaljplanen kan gå direkt till antagande efter samrådet (begränsat 
förfarande) om samrådskretsen godkänner planförslaget. 

STANDARDFÖRFARANDE BEGRÄNSAT FÖRFARANDE 

 
 

Medverkande tjänstepersoner 
Detaljplanen har tagits fram av tillväxt och utvecklingsavdelningen och 
samhällsbyggnadsavdelningen. 
Marcus Carlevåg, planarkitekt, tillväxt- och utvecklingsavdelningen 

Kerstin Torseke Hulthén, planarkitekt, tillväxt- och utvecklingsavdelningen 

Håkan Berggren, planeringsingenjör, samhällsbyggnadsavdelningen 
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmän plats

NaturNATUR

Kvartersmark

BostäderB

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnadsverk

Marken får endast förses med komplementbyggnad såsom miljöhus

eller andra gemensamhetsanläggningar

Fastighetsstorlek

d

1

Minsta fastighetsstorlek är 300 m²

Höjd på byggnadsverk

h

1

Högsta nockhöjd är 8 meter över omgivande mark.

h

2

Högsta nockhöjd är 6 meter över omgivande mark.

h

3

För komplementbyggnader är högsta nockhöjd 3,5 meter över

omgivande mark.

h

4

Högsta nockhöjd är 3,5 meter över omgivande mark

Markens anordnande och vegetation

n

1

Stengärde ska bevaras

n

2

Vegetationsridå ska finnas

Skydd mot störningar

m

1

Infiltrationsdiken samt infiltrationsytor med en total

fördröjningsvolym på minst 500 kubikmeter ska finnas inom

användningsområdet.

Slutbesked får inte lämnas för bostäder förrän dagvattenanläggning med erforderlig

fördröjningskapacitet för bebyggt område kommit till stånd

Takvinkel

o

1

Minsta takvinkel är 10 grader och största takvinkel är 27 grader.

o

2

Minsta takvinkel är 27 grader och största takvinkel är 45 grader.

Utformning

f

1

Fasad på huvudbyggnad ska huvudsakligen utgöras av puts eller

tegel. Komplementbyggnader får utföras med träfasad.

Utförande

b

1

Källare får inte finnas

b

2

Dagvatten ska infiltreras på tomten och ledas till infiltrationsdiken

och infiltrationsytor inom användningsområdet.

b

3

Färdigt golv ska anläggas på sådan höjd att byggnader inte

översvämmas vid 100-årsregn.

b

4

Minst 50 % av marken ska vara genomsläpplig.

b

5

Minst 25 % av marken ska vara genomsläpplig.

b

6

Marken ska vara genomsläpplig

Utnyttjandegrad

e

1

Största byggnadsarea är 40 % av fastighetsarean inom

egenskapsområdet

e

2

Största byggnadsarea är 50 % av fastighetsarean inom

egenskapsområdet

e

3

Största byggnadsarea är 50 m²

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det att planen vinner laga kraft

i Tomelilla kommun

över gamla Stärkelsefabriken och Slakteriområdet

GRUNDKARTA

Skåne län

Servitut, ledningsrätt

Fastighetsbeteckning

Trakt, kvarters-namn

GC-väg

Väg utan respektive med kantsten

Industri, verksamhet, samhällsfunktion

respektive takkontur

Uthus karterat efter husliv

respektive takkontur

Bostadshus karterat efter husliv

TOMELILLA

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Fastighetsgräns, traktgräns

Järnväg

Strandlinje

Staket

Johanna Jönsson

av Kart och Mät, Tomelilla kommun.

genom utdrag ur Tomelilla kommuns primärkartverk

Grundkartan är upprättad 2022-02-14

Fastighetsredovisningen avser förhållandena 2020-10-01

Koordinatsystem i höjd: RH 2000

Koordinatsystem i plan: SWEREF99 13 30

Inmätta höjder

Plankarta skala: 1:1000 (A2-format)
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Beslutsdatum Instans

Detaljplan för Tryde 67:27 m.fl.

Tryde 67:27 och del av Tryde 13:22

(Tingvalla)

Tomelilla kommun            Skåne Län

Marcus Carlevåg, planarkitekt

Kerstin Torseke Hulthén, planarkitekt

Upprättad på Samhällsbyggnad 2022-01-04, reviderad 2022-02-14

Henrik Lundblad

Näringslivs- och exploateringschef

Plan nr: Dp 174

Samrådshandling

Samråd

2022-01-26 (§ 10) KS

Granskning

KS

Antagande

KS

Laga kraft

Till planen hör:

Planbeskrivning

Undersökning

Fastighetsförteckning

Grundkarta STANDARDFÖRFARANDE

Dnr: Ks 2029/187
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From:                                 Marcus Carlevåg
Sent:                                  Wed, 16 Feb 2022 09:01:52 +0000
To:                                      Niklas Sommelius
Cc:                                      Henrik Lundblad; Åsa Jonasson; Anna Silver; Johanna Kandell; Ulrika Olsson
Subject:                             Sv: Anstånd från Remiss Samråd detaljplan för Tryde 67:27 samt del av Tryde 
13:22

Hej, 
 
Kan vi absolut göra, men jag ser positivt på att vi får ut planen så fort som möjligt och förhoppningsvis 
har alla andra yttranden på plats 9 mars så vi kan arbeta vidare med planförslaget. 
 
Vänliga hälsningar
Marcus 
 

Marcus Carlevåg
Planarkitekt
Plan & Bygg
Telefon: 0417-180 56
E-post: marcus.carlevag@tomelilla.se

Från: Niklas Sommelius <Niklas.Sommelius@tomelilla.se> 
Skickat: den 16 februari 2022 09:50
Till: Marcus Carlevåg <Marcus.Carlevag@tomelilla.se>
Kopia: Henrik Lundblad <Henrik.Lundblad@tomelilla.se>; Åsa Jonasson <Asa.Jonasson@tomelilla.se>; 
Anna Silver <Anna.Silver@tomelilla.se>; Johanna Kandell <Johanna.Kandell@tomelilla.se>; Ulrika Olsson 
<Ulrika.Olsson@tomelilla.se>
Ämne: Anstånd från Remiss Samråd detaljplan för Tryde 67:27 samt del av Tryde 13:22 
 
 
Hej, 
Fick remissen idag där remisstiden går ut den 9 mars. Enligt samrådshandlingen ska den behandlas av 
byggnadsnämnd och samhällsbyggnadsnämnd. Byggnadsnämnden har sammanträde den 16 mars 
medan Samhällsbyggnadsnämnd har nämnd den 18 mars. 
För att kunna hantera detta samråd begär vi anstånd med detta till den 24 mars så hinner protokollen 
justeras. 
 
Det vore önskvärt att inför nästa framtida samråd att ni kollar med Johan Linander eller 
nämndssekreterarna när nämnderna har sina sammanträden så slipper vi denna typ av onödig byråkrati 
inom kommunhuset eller så mailar ni mig eller ringer mig så kan vi synka detta 😊 
 
/Niklas 
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Samhällsbyggnadsverksamheten 
Niklas Sommelius 
Samhällsbyggnadschef 
 

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef
Kommunhuset
Telefon: 0417-181 34
E-post: niklas.sommelius@tomelilla.se 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

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

Diarienummer: SBN 2022/4 
 
Datum 1 mars 2022 

 

Redovisning av delegeringsbeslut 
februari 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegeringsbeslut för 
februari 2022 och lägger densamma till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegeringsbeslut för samhällsbyggnadsnämnden gällande februari 
2022 samt månadsrapport bostadsanpassning gällande februari 2022.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-03-01. 

Delegeringsbeslut februari 2022, handlingsid: Sbn 2022.343. 

Månadsrapport bostadsanpassning februari 2022, handlingsid: Sbn 2022.344. 

 

Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

 

Johanna Kandell 

Nämndsekreterare 
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Postlista 

      

            

          
  

Utskriftsdatum: 
 

2022-03-02 
 

Utskriven av: 
 

Eva Lärka 
 

            

   
         

 

Diarieenhet: 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

         
      
    

2022-02-01 - 2022-02-28 
 

 

Datum: 
       

         
       
    

Inkomna, Upprättade 
  

 

Riktning: 
       

 

Avdelning: 
 

Alla 
 

         

 

Handläggare: 
   

Alla 
  

 

Sekretess: 
   

Visas ej 
 

         

            

  

     

  

Handlingsid I/U/K Beskrivning Dokumenttyp 

Datum  Avsändare/Mottagare Handläggare 

Ärendenummer  Ärendemening Avdelning 

  Fastighetsbeteckning  

2022.136 I Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning inom 
fastigheten Pinneboda 1:3, fornlämning 
L1991:4666 

Beslut 

2022-02-01  Länsstyrelsen Skåne Henrik Lundblad 

         Plan och exploatering 

    

2022.129 U Delegeringsbeslut - Yttrande om beslut om 
upplåtelse av offentlig plats A696.103/2021, 
Skyltning för uppställningsplats för bilpool, 
Tomelilla station, Tomelilla, 2022-02-05--2022-06-
03 

Yttrande 

2022-02-01  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.132 U Delegeringsbeslut - Yttrande om tillstånd enligt 
ordningslagen och lokala ordningsföreskrifter, 
A736.319/2021, Bilpoolsskyltar, 2022-01-31- 
2022-06-04, Torget Brösarp 

Yttrande 

2022-02-01  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.142 I Ändringsbeslut för stadsmiljöavtal. Stöd för att 
främja hållbara stadsmiljöer, särskilt fokus cykel. 
TRV 2021/62804 

Beslut 

2022-02-03  Trafikverket Håkan Berggren 

         Gata/Park/Natur 
    

2022.168 I Ansökan om försköningsbidrag - Benestad Byalag Ansökan 

2022-02-04  Benestad Byalag Håkan Berggren 

SBN 2022/14  Ansökan om bidrag till försköning i byarna 2022 Gata/Park/Natur 
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2022.169 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan 

2022-02-07  ***Sekretess*** Hannah Andersson 

SBN 2022/37  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2022.178 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan 

2022-02-09  ***Sekretess*** Hannah Andersson 

SBN 2022/38  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Gata/Park/Natur 
    

2022.181 I Ansökan om 74 ton totalvikt till Circle K 
Bensinstationer i Tomelilla Kommun 

Ansökan 

2022-02-09  Circle K Transport Sweden AB Håkan Berggren 

         Gata/Park/Natur 
    

2022.185 U Delegeringsbeslut - Yttrande om beslut om 
upplåtelse av offentlig plats,  A739.415/2021, 
Uteservering Rayans favoriter Tomelilla, Torget 6 
Tomelilla, 2022-04-01 – 2022-10-20 

Yttrande 

2022-02-10  Polisen Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.190 I Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i 
samband 
med föryngringsavverkning inom fastigheten 
GUMHUSA 
1:1, fornlämning L1990:2939 och L1991:594, dnr 
431-49-2022 

Beslut 

2022-02-10  Länsstyrelsen Skåne Henrik Lundblad 

         Fastighet 
    

2022.194 I Ansökan om tillfällig försäljning/torghandel - Fys 
group AB 

Ansökan 

2022-02-11  Fys group AB Martin Wassenius 

SBN 2022/12  Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2022 Gata/Park/Natur 
    

2022.195 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan 

2022-02-14  ***Sekretess*** Anna-Carin Larsson 

SBN 2022/39  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Gata/Park/Natur 
    

2022.201 I Beslut om årlig tillsynsavgift och fastställande av 
tillsynstid för 
verksamhet Österlenbadet på fastigheten 
Tomelilla 237_15  

Beslut 

2022-02-15  Ystad-Österlenregionens miljöförbund Ingela Dejenfelt 
         Fastighet 
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2022.202 I Beslut om årlig tillsynsavgift och fastställande av 
tillsynstid för 
verksamhet Välabadet på fastigheten Tomelilla 
237_93 

Beslut 

2022-02-15  Ystad-Österlenregionens miljöförbund Håkan Johansen 

         Fastighet 
    

2022.198 I Ansökan om försköningsbidrag  - Eljaröd - 
Ludaröds Byalag 

Ansökan 

2022-02-15  Eljaröd - Ludaröds Byalag Håkan Berggren 

SBN 2022/14  Ansökan om bidrag till försköning i byarna 2022 Gata/Park/Natur 
    

2022.199 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan 

2022-02-15  ***Sekretess*** Pamela Lindqvist 
SBN 2022/41  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Gata/Park/Natur 
    

2022.203 I Ansökan om försköningsbidrag - Spjutstorps 
Byalag 

Ansökan 

2022-02-16  Spjutstorps byalag Håkan Berggren 

SBN 2022/14  Ansökan om bidrag till försköning i byarna 2022 Gata/Park/Natur 
    

2022.204 I Nyttjanderättsavtal för fiberoptisk ledning i mark Avtal - varor o tjänster 
2022-02-16  Teleservice Bredband Skåne AB Ulrika Olsson 

         Fastighet 
    

2022.205 I Nyttjanderättsavtal för fiberoptisk ledning i mark Avtal - varor o tjänster 
2022-02-16  Teleservice Bredband Skåne AB Ulrika Olsson 

         Fastighet 
    

2022.219 I Anmälan om vattenverksamhet - våtmark på 
Onslunda 8_15, dnr 535-4075-22. Underrättelse 
med möjlighet till yttrande  

Underrättelse 

2022-02-16  Länsstyrelsen Skåne Håkan Berggren 

         Gata/Park/Natur 
    

2022.218 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan 

2022-02-17  ***Sekretess*** Pamela Lindqvist 
SBN 2022/45  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande 
    

2022.236 I Dom i mål nr 12983-20, överklagat beslut 
gällande bostadsanpassning - Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet 

Underrättelse 

2022-02-22  Förvaltningsrätten i Malmö Mats Strömberg 

SBN 2020/302  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag  Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 
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2022.237 I Ansökan om försköningsbidrag  - Sillaröds 
byaförening 

Ansökan 

2022-02-22  Sillaröds byaförening Håkan Berggren 

SBN 2022/14  Ansökan om bidrag till försköning i byarna 2022 Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2022.238 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan 

2022-02-22  ***Sekretess*** Pamela Lindqvist 
SBN 2022/47  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande 
    

2022.241 I Ansökan om tillfällig försäljning/torghandel - 
Jarlstam Fyndmarknad Ab 

Ansökan 

2022-02-23  Jarlstam Fyndmarknad Ab Martin Wassenius 

SBN 2022/12  Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2022 Gata/Park/Natur 
    

2022.269 U Svar -Anmälan om vattenverksamhet - våtmark 
på Onslunda 8_15, dnr 535-4075-22. 
Underrättelse med möjlighet till yttrande  

Yttrande 

2022-02-24  Länsstyrelsen Håkan Berggren 

         Gata/Park/Natur 
    

2022.244 I Ansökan om försköningsbidrag - Lunnarps 
Bollklubb/Österlen Garden Show 

Ansökan 

2022-02-24  Lunnarps Bollklubb/Österlen Garden Show Håkan Berggren 

SBN 2022/14  Ansökan om bidrag till försköning i byarna 2022 Gata/Park/Natur 
    

2022.249 U Delegeringsbeslut parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad 

Delegeringsbeslut 

2022-02-24  ***Sekretess*** Pamela Lindqvist 
SBN 2022/30  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Gata/Park/Natur 
    

2022.250 U Delegeringsbeslut parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad 

Delegeringsbeslut 

2022-02-24  ***Sekretess*** Pamela Lindqvist 
SBN 2022/37  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Gata/Park/Natur 
    

2022.251 U Delegeringsbeslut parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad 

Delegeringsbeslut 

2022-02-24  ***Sekretess*** Pamela Lindqvist 
SBN 2022/39  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Gata/Park/Natur 
    

2022.246 I Ansökan om försköningsbidrag - Smedstorps 
Byalag och Bygdegårdsförening  

Ansökan 

2022-02-25  Smedstorps Byalag och Bygdegårdsförening Håkan Berggren 

SBN 2022/14  Ansökan om bidrag till försköning i byarna 2022 Gata/Park/Natur 
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2022.247 I Ansökan om försköningsbidrag - Gamla Lunnarps 
Byalag  

Ansökan 

2022-02-25  Gamla Lunnarps Byalag Håkan Berggren 

SBN 2022/14  Ansökan om bidrag till försköning i byarna 2022 Gata/Park/Natur 
    

2022.248 U Angående ansökan om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad 

Begäran 

2022-02-25  ***Sekretess*** Pamela Lindqvist 
SBN 2022/29  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad  Gata/Park/Natur 
    

2022.270 I Ansökan om försköningsbidrag - Frörums Byalag Ansökan 

2022-02-28  Frörums Byalag Håkan Berggren 

SBN 2022/14  Ansökan om bidrag till försköning i byarna 2022 Gata/Park/Natur 
    

2022.271 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan 

2022-02-28  ***Sekretess*** Mats Strömberg 

         Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2022.272 I Ansökan om försköningsbidrag - Övraby-Nedraby 
Byalag 

Ansökan 

2022-02-28  Övraby-Nedraby Byalag Håkan Berggren 

SBN 2022/14  Ansökan om bidrag till försköning i byarna 2022 Gata/Park/Natur 
    

2022.254 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan 

2022-02-28  ***Sekretess*** Pamela Lindqvist 
SBN 2022/50  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande 
    

2022.255 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan 

2022-02-28  ***Sekretess*** Pamela Lindqvist 
SBN 2022/51  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande 
    

2022.262 I Beslut angående anmälan enligt 38 § miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd (SFS 1998:899), gällande 
bassängbad, Smedstorpsbadet, 
Tjustorp 2:101, dnr HAL.2022.860 

Beslut 

2022-02-28  Ystad-Österlenregionens miljöförbund Håkan Johansen 

         Fastighet 
    

2022.265 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan 

2022-02-28  ***Sekretess*** Pamela Lindqvist 
SBN 2019/8  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad 

2019 
Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 
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2022.266 I Ansökan om försköningsbidrag - Ramsåsa 
Åldermansgille Byalag 

Ansökan 

2022-02-28  Ramsåsa Åldermansgille Byalag Håkan Berggren 

SBN 2022/14  Ansökan om bidrag till försköning i byarna 2022 Gata/Park/Natur 
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BAB Rapport 1.2

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

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

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

Från: 2022-02-01 Till: 2022-02-28 Utskrift: 2022-03-01

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Belopp

BAB 2021-040 Bifall 2022-02-01 8 069 kr

Summa: 8 069 kr

Antal poster: 1 st

Total summa: 8 069 kr

Totalt antal poster: 1 st
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BAB Rapport 1.2

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

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

Avskrivna ärenden

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Belopp

Summa: 0 kr

Antal poster: 0 st

Total summa: 8 069 kr

Totalt antal poster: 1 st
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

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

Diarienummer: SBN 2022/3 
 
Datum 16 februari 2022 

 

Redovisning av anmälningsärenden 
2022-03-18 

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

Ärendebeskrivning 
Redovisning av anmälningsärenden för samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-18: 

• Österlen VA AB - månadsrapport Tomelilla januari 2022 
• Beslut – Fn § 12/2022 Lindesborgsskolan – nybyggnation  

 
Familjenämnden beslutade den 28 januari 2022 välja alternativet 
nybyggnation av F-6 skola och uppdrar förvaltningen att ta fram underlag för 
en sådan. 

• Beslut - Ksau § 17/2022 Medborgarinitiativ - Hundrastgård i Onslunda 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 februari 2022 besvara 
medborgarinitiativet med att det överlämnas till investeringsberedningen.  

• Beslut - Ksau § 237/2021 Tidplan för budget 2023 med plan för 2024–2025 

• Beslut - Ksau § 28/2022 Svar på medborgarinitiativ - Klotterplank i 
Onslunda 

• Beslut - Ksau § 29/2022 Svar på medborgarinitiativ - Belysning Smedstorps 
pump track 
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2 (3) 

• Beslut - Ksau § 30/2022 Svar på medborgarinitiativ - Bättre och roligare 
skolgård på Smedstorps skola 

• Beslut - Ksau § 31/2022 Svar på medborgarinitiativ - Återskapa en passage 
under eller över järnvägen vid Skogsbacken 

• Beslut - Ksau § 32/2022 Svar på medborgarinitiativ - Förbättra belysningen 
vid promenadvägarna runt aktivitetsplanen 

• Beslut - Ksau § 33/2022 Svar på medborgarinitiativ - Ta bort gångbana vid 
Bo Olssonområdet, gör ytterligare en körfil. 

• Beslut - Ksau § 34/2022 Svar på medborgarinitiativ - Inhägnad hundrastgård 
i anslutning till korsningen Östergatan/Brogatan, Tomelilla 237:96 

• Beslut - Kf § 6/2022 Svar på motion angående tekniskt vatten till pooler 

• Beslut - Kf § 7/2022 Svar på motion - Öka folkhälsan 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-02-16. 

Österlen VA AB - månadsrapport Tomelilla januari 2022, handlingsid: Sbn 2022.291. 

Beslut - Fn § 12/2022 Lindesborgsskolan – nybyggnation, handlingsid: Sbn 

2022.208.  

Beslut - Ksau § 17/2022 Medborgarinitiativ - Hundrastgård i Onslunda, handlingsid: 

Sbn 2022.209. 

Beslut - Ksau § 237/2021 Tidplan för budget 2023 med plan för 2024-2025, 

handlingsid: Sbn 2022.207. 

Beslut - Ksau § 28/2022 Svar på medborgarinitiativ - Klotterplank i Onslunda, 

handlingsid: Sbn 2022.253. 

Beslut - Ksau § 29/2022 Svar på medborgarinitiativ - Belysning Smedstorps pump 

track, handlingsid: Sbn 2022.256. 

Beslut - Ksau § 30/2022 Svar på medborgarinitiativ - Bättre och roligare skolgård på 

Smedstorps skola, handlingsid: Sbn 2022.257. 

Beslut - Ksau § 31/2022 Svar på medborgarinitiativ - Återskapa en passage under 

eller över järnvägen vid Skogsbacken, handlingsid: Sbn 2022.258. 
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Beslut - Ksau § 32/2022 Svar på medborgarinitiativ - Förbättra belysningen vid 

promenadvägarna runt aktivitetsplanen, handlingsid: Sbn 2022.259. 

Beslut - Kf § 6/2022 Svar på motion angående tekniskt vatten till pooler, 

handlingsid: Sbn 2022.261. 

Beslut - Ksau § 34/2022 Svar på medborgarinitiativ - Inhägnad hundrastgård i 

anslutning till korsningen Östergatan/Brogatan, Tomelilla 237:96, handlingsid: Sbn 

2022.267. 

Beslut - Kf § 7/2022 Svar på motion - Öka folkhälsan, handlingsid: Sbn 2022.268. 

Beslut - Ksau § 33/2022 Svar på medborgarinitiativ - Ta bort gångbana vid Bo 

Olssonområdet, gör ytterligare en körfil, handlingsid: Sbn 2022.285. 

 

 
Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

 

 

Johanna Kandell 

Nämndsekreterare 
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Månadsrapport Tomelilla januari 2022 
 
 

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 januari 2022 
 
 

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  

VD har ordet 
 
Nu är det nytt år och vi gör oss redo för både nya och gamla utmaningar! 
 
Många av våra större projekt går mot sitt slut och övergår i en driftfas samtidigt som nya 
projekt påbörjas. Ett stort intresse för nybyggnation i kommunerna gör att vi kommer att 
ha fullt upp under året med att försöka möta den ökade efterfrågan. 
 
Med en ökad takt för nybyggnation kommer en ökad belastning på befintligt VA-system 
vilket gör att reinvesteringstakten succesivt måste öka för att möta den nya 
belastningen. 
 
Tyvärr så började året med att kokningsrekommendation utfärdades för området 
omkring Gärsnäs vilket medför stor olägenhet för berörda 
kunder. Utredning pågår fortsatt för att spåra vad orsaken kan 
härledas till. 
 
Under året kommer vi fortsatt att arbeta med att stärka vår 
redan kompetenta organisation med fler medarbetar som kan 
hjälpa oss att skapa hållbara vattentjänster för våra 
ägarkommuner. 
 
Johan Persson 
VD 
 
Kundtjänst och intern service 
Sammanfattning: 
Under januari månad har fokus legat på byte och implementering av debiteringssystem 
för Tomelilla samt har ett stort arbete lagts på att anpassa våra system efter 
kommunernas nya ekonomisystem och kontoplan. Kundtjänst fick ett ökat tryck i slutet 
av månaden då kokningsrekommendation utfärdades i spridda delar av Simrishamn och 
en del i Tomelilla. Rekrytering av ekonom blev lyckad och i början av maj välkomnar vi 
Liselotte Ivermo till oss. Rekrytering av upphandlare pågår fortfarande.  
 
 
 

Kundtjänst/ administration 
Betydande händelser: 
Under månaden har det totalt kommit in 503 samtal till vår växel. Nedan angivna ärende 
avser hanterade ärende via vår kundtjänstmail för Tomelillas kunder. Under 2021 såg vi 
att kategorin ”övrigt” var väldigt hög och därför har vi inför 2022 justerat kategorierna 
för att på ett tydligare sätt se vad det är för ärende som hanteras. 
 
Nyckeltal: 

Kundservice Antal Andel (%) 
Antal hanterade ärende varav: 104 100% 
Anslutningsärende 4 4% 
Mätaravläsningar 9 8% 
Bygglovsremisser 3 3% 
Fakturafrågor 38 37% 
Felanmälningar 4 4% 
Kundklagomål 0 0% 
Källaröversvämningar 0 0% 
SMS-tjänst 2 2% 
Vattenmätarbyte 0 0% 
Ägarbyte 12 11% 
Övrigt 32 31% 

 
Fakturaservice Antal 
Skickade fakturor 0 
Skickade påminnelser 0 
Ärende till inkasso 0 
Ärende till avstängning 0 

 
Mätarservice Antal 
Mätarbyten 3 
Kontrollerade mätare 0 
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Månadsrapport Tomelilla januari 2022 
 
 

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  

VA-kollektivet Antal 
Anläggningar 3 711 
Kunder 3 405 
Mätare 3 735 

 
Upphandling 
Betydande händelser: 
Rekrytering av upphandlare pågår, ansökningstiden gick ut i mitten av januari. 
Nedanstående upphandlingar avser hela bolaget, alltså både Tomelilla och Simrishamns 
kommun. 
 

Typ av 
upphandling 

Upphandling 
avser 

Status Värde (ca) 

Ramavtal Utredning 
tillskottsvatten 

Överprövad 1 300 000 kr/år 

Ramavtal Spolbilstjänster Tilldelad 
2022-01-28 

4 000 000 kr/år 

 
IT 
Betydande händelser:  
Fokus har legat på byte och implementering av debiteringssystem för Tomelilla samt att 
anpassa båda kommunernas debiteringssystem efter kommunernas nya ekonomisystem 
och förändrade kontoplan. 
 
Teknik och projekt 
Betydande händelser: 
 
Rekrytering fortgår, flertalet intressanta personer har sökt inom olika tjänster. Intervjuer 
har startat men ingen har under januari tillsatts. Uppstartsmöte har hållits med Jefferson 
Wells över deras rekryteringsarbete för verksamhetsansvariga. En lista på kandidater har 
presenterats och vi har varit med och avgjort vilka kandidater de ska gå vidare med. 
Under februari kommer intresserade personer presenteras.  
 
I övrigt har avdelningen drabbats av Corona vilket gjort att månaden gått på halvfart, 
samtliga investeringsprojekt som pågår har dock fortskridit enligt plan. Värt att ta upp är 

att det sista på ledningssträckan mellan Brösarp och Kivik färdigställs under januari-
februari, därefter starar renspolning och driftsättning. Vi ligger alltså lite före i tidplan.  
 
Vi har just nu ett enormt tryck på nyanslutningar då den pågående byggboomen i främst 
Simrishamn påverkar oss tydligt, under hösten och nu under januari har fler 
anslutningsärenden kommit in än vad det brukar på ett helår. För att inte hamna allt för 
långt efter kommer framtida VA-ingenjör på ledningsnät gå in och stötta projektledare 
för nyanslutningar.  
 
Samtliga dokument för framtidens val av slamhantering är klara och kommer lyftas till 
Simrishamns politik i februari. Då detta är ett betydande investeringsprojekt har vi under 
januari lagt stort fokus på just detta. Andra fokusområden är vattenverket i Tomelilla 
och Eljaröd samt att slutföra ombyggnaden av St. Olofs reningsverk. 
 
Drift och underhåll 
Sammanfattning: 
 
Det nya året inleddes med ännu en 
kokningsrekommendation. Den här gången berördes 
området runt Gärsnäs som även påverka Smedstorp. 
Återigen får vi ett underkänt prov, för att sedan få 
godkända prover direkt efter. Med anledning av att vi 
haft tre kokningsrekommendationer på ett halvår 
kommer ett möte hållas med laboratoriet för bringa 
klarhet i vad som gett upphov till dessa händelser.  
 
Dricksvattenproduktion 
Betydande händelser: 
Under januari har arbetet flutit på utan några större 
avvikelser. 
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Månadsrapport Tomelilla januari 2022 
 
 

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  

Nyckeltal: 
 
Totalt har 133 925 m3 vatten producerats under januari. 
 

 
Spillvattenrening 
Betydande händelser: 
 
För januari finns inga större avvikelser att rapportera. 
 
Nyckeltal: 
 
Totalt har 204 759 m3 vatten renats under januari. 
 

 
Ledningsnät  
Betydande händelser: 
 
Under januari har det varit ovanligt många 
vattenläckor. Detta kan kopplas till väderleken och vi 
hoppas att den blir mer gynnsam framöver.  
 
Arbetet med Brösarp-Kiviksledningen fortsätter. Den 
är nu sammankopplad hela vägen och under januari 
har luftare monterats. Under våren kommer den 
spolas och provköras.  
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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  

Nyckeltal:  
Akuta åtgärder: Antal T-la S-hamn Ackumulerat 
Akuta åtgärder 
varav: 

   
T-la S-hamn Totalt 

Vattenläckor 11 5 6 5 6 11 
Ventilbyte 14 6 8 6 8 14 
Avloppsras 1 0 1 0 1 1 
Filmat 0 0 0 0 0 0 
Spolat 100 33 67 33 67 100 
Rotskuret 0 0 0 0 0 0 
Rökning 4 mil 0 4 mil 0 4 mil 4 mil 
Lufftvattenspol 0 0 0 0 0 0 
Ledningskoll 

 
114 182 114 182 296 

LTA/LPS 6 1 5 1 5 6 

 
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. 
Projektavslut pågår för Kiviks nya ARV och slutkostnaden blev som budgeterat. 
Saneringsprojekt Mossgatan är slutfört och överlämnat för slutgiltig återställning av 
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. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
28 januari 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 12 Dnr FN 2019/32 

Lindesborgsskolan – nybyggnation 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar välja alternativet nybyggnation av F-6 skola och uppdrar 
förvaltningen att ta fram underlag för en sådan. 

Ärendebeskrivning 
Familjenämnden har sedan tidigare, FN 2019/32, tagit fram en skolutredning 
avseende skolorganisationen i Tomelilla tätort. Familjenämnden beslutade, våren 
2020, att skolorganisationen i tätorten fortsatt skulle bestå av två f-6 skolor och en 7–
9 skola. Under våren 2021 genomfördes en teknisk undersökning av 
Lindesborgsskolan, rapport 2021-04-19. Undersökningen visade på en skola i behov 
av omfattande renovering/ombyggnation alternativt nybyggnation av en f-6 skola 
vilken ersätter befintlig skola (Lindeborgsskolan). Undersökningen från våren 2021 
ställer upp dessa två alternativ och redovisar en jämförelse mellan alternativen 
renovering/ombyggnation och nybyggnation. Familjenämnden har vid sitt möte i 
december 2021 tagit del av en sammanfattande rapport gällande vägvalsfrågan bygga 
om eller bygga nytt, ”Skollokaler-tätorten-Tomelilla kommun”? För att kunna arbeta 
vidare med Lindesborgsskolans renovering alternativt nybyggnation av f-6 skola 
krävs beslut kring nybyggnation alternativt renovering. 

 

Uppskattade kostnader i samband med ovan nämnda undersökning som gjorts av 
Lindesborgsskolan ger att en renovering med en i sammanhanget smärre tillbyggnad 
skulle kosta cirka 115 miljoner vilket ska jämföras med en uppskattad kostnad om 
cirka 175 miljoner för total nybyggnation. Kostnadsuppskattningar avseende så stora 
byggprojekt som omfattande renovering alternativt nybyggnation av skola är svåra att 
exakt prognosticera. Förhållandet i förevarande fall mellan renoveringskostnad och 
nybyggnadskostnad, där den senare är cirka 50% mer kostnadskrävande får anses 
rimligt. Avgörande för valet mellan omfattande renovering (med smärre tillbyggnad) 
och nybyggnation, utöver direkta investeringskostnader är framtida drifts-och 
underhållskostnader och skolbyggnadens möjligheter att möta dagens samt 
framtidens krav på en skolbyggnad, en tidshorisont om cirka 40–50 år. En 
omfattande renovering leder till en skola av bra standard men med kvarvarande 
hinder avseende layout, brukbarhet, kapacitet och flexibilitet. Vidare kvarstår 
förmodat underhållsarbete inom en relativt kort tidshorisont. Okända faktorer såsom  
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
28 januari 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 12 forts. 

ev. konstruktionsbrister och annat som utredningen av Lindesborgsskolan inte ringat 
in, kan aktualiseras vid en renovering. 

Lindesborgsskolans nuvarande status, de åtgärder som behövs göras, skolbyggnadens 
ålder, jämförelser avseende/kapacitet/flexibilitet/brukbarhet gör att valet mellan 
renovering och nybyggnation bör bli en nybyggnation.   

Ekonomiska konsekvenser 
Såväl en omfattande renovering som en nybyggnation av skollokaler innebär ökade 
kapitalkostnader och därigenom ökad hyra. Både en renovering och en nybyggnation 
leder normalt till sänkta driftskostnader där en nybyggnation förmodas ha lägre 
direkta driftskostnader (vent, vatten, uppvärmning etc) än en renovering. En ökad 
hyreskostnad leder till ökad skolpeng till fristående aktörer, då kommunens 
genomsnittshyra för skollokaler ökar (hyresbidraget höjs). 

Barnperspektivet 
Att våra skollokaler inklusive utemiljö håller hög standard och har stimulerande miljö 
är direkt gynnsamt ur ett barnperspektiv. 

Miljöperspektivet 
Byggnader och uppförande av byggnader kan initialt belasta vår miljö men kan vara 
gynnade på sikt. Nya energisnåla byggnader med minskade driftskostnader, med 
miljöskonsamma material vilka byggs för att kunna brukas under många år, är en 
åtgärd för att bevara eller förbättra vår miljö. 

Uppföljning 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar välja alternativet nybyggnation av F-6 skola och uppdrar 
förvaltningen att ta fram underlag för en sådan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, skolchef Johan Holmqvist, handlingsid: Fn 2022.209. 

Fn § 27/2020 Utredning om framtida skolorganisation, handlingsid: Fn 2020.772. 

Skolutredning, slutlig, handlingsid: Fn 2020.495. 

Lindesborgsskolan – Utredning av Arkitektur och Byggledning 05 AB, 2021-04-19, 
reviderad 2021-04-20, handlingsid: Fn 2022.199. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
28 januari 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 12 forts. 

Skollokaler – tätorten-Tomelilla kommun, handlingsid: Fn 2021.4047. 

Fn § 129/2021 Dialoger och informationsärenden 2021, handlingsid: Fn 2022.92. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anders Throbäck (S), Per-Olof Örnsved (SD), Charlotte Rosdala (C), Ewa 
Carnbrand (M) och Linda Ekelund (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsens investeringsberedning 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 17 Dnr KS 2022/15 

Medborgarinitiativ -Hundrastgård i 
Onslunda 

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

Ärendebeskrivning 
Claes Gölen skrev den 24 januari 2022 ett medborgarinitiativ med i huvudsak 
följande lydelse:  
”Vi är ett antal hundägare i Onslunda som efterlyser en rastplats för hundar. Som vi 
hundägare ser det så skulle idrottsplatsen vara ett bra ställe eftersom den ena planen 
inte blivit klippt på ett år så den går ju inte att använda till bollspel. Så där skulle man 
kunna anlägga en rastgård plus mycket annat intressant för ungdomarna.” 

 

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 hundrastgård kostar att anlägga beror helt på vilken typ av anläggning 
som ska byggas. Om den föreslagna platsen är lämplig får också utredas om det blir 
aktuellt.  
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 17 forts. 

Barnperspektivet 
Förslaget kan även vara positivt ur ett barnperspektiv. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att förslag berör miljön nämnvärt.  

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 2022.229. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Claes Gölen 

Investeringsberedningen 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 237 Dnr KS 2021/212 

Tidplan för budget 2023 med plan för 
2024-2025 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar anta tidplan för budget 2023 med plan för 2024-2025. 

Ärendebeskrivning 
Omvärlds- & nulägesanalys 16 februari 2022 kl. 09.00-12.00 
Omvärldsanalys med globala trender inför kommande planperiod redovisas. Hur 
påverkas Tomelilla kommun av förändringar i omvärlden? Hur kommer den 
ekonomiska utvecklingen att påverka Tomelilla kommun?  Nulägesanalysen för 
kommunen redovisas. 
Deltar gör kommunstyrelsen, presidierna från kommunfullmäktige, familjenämnden, 
vård och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, 
överförmyndarnämnden och byggnadsnämnden samt berörda tjänstepersoner. 
 
Årsredovisningen för 2021 behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott 2 mars 
2022 . 
 
Fastställande av budgetförutsättningar, 16 mars 2022 
Kommunstyrelsen fastställer planeringsförutsättningarna för arbetet med mål och 
budget 2023-2025 utifrån resultatet från omvärlds- och nulägesanalyserna samt de 
aktuella ekonomiska förutsättningarna. Grunden i de ekonomiska förutsättningarna 
är SKR:s skatte- och statsbidragsprognoser från februari. Vidare formuleras 
eventuella remissfrågor och vid behov förslag till justerade ägardirektiv 
 
Förutsättningarna skickas ut till nämnderna för yttrande enligt samma modell som 
inför 2022 års budget,  dvs en redovisning av de utmaningar och möjligheter man ser 
för kommande planperiod. I yttrandet ska även investeringsbehoven vara 
inkluderade. (Mallar för investeringsprojekt och driftkostnadskonsekvenser kommer 
att tas fram för att användas i remissyttrandet) 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

 
§ 237 forts. 
 
Kommunstyrelsen behandlar årsredovisningen 2021, 16 mars 2022. 
 
Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen 2021, 4 april 2022 
 
Samråd med kommunala bolag och förbund, 6 april 2022 
Samrådet syftar till en redogörelse av föregående årsbokslut och 
budgetförutsättningar för 2023. Deltagande aktörer är kommunstyrelsens 
arbetsutskott, Österlenhem, TIAB, ÖKRAB, SÖRF, Miljöförbundet, Österlen VA 
AB samt chefstjänstepersoner. 
 
Nämndernas yttrande angående budgetförutsättningarna samt förslag till mål, 
taxor och avgifter lämnas, 31 maj 2022  
Nämnderna ska lämna sina yttranden till kommunstyrelsen senast den 31 maj 2022. I 
svaren ska investeringsbehoven redovisas.  
 
Investeringsberedning 1, 8 juni 2022. 14.00 
Vid beredningens första möte redovisas den "bruttolista" inför 2023-2025 som 
nämnderna har lämnat i sina budgetyttranden samt en genomgång av tidigare 
beslutade investeringar som sträcker sig över flera år. Deltar gör beredningens 
ledamöter samt berörda tjänstepersoner. 
 
Investeringsberedning 2, 14 juni 2022, kl. 14.00 
Beredningens andra möte som syftar till att prioritera planerade investeringsobjekt 
utifrån budgetberedningens planeringsförutsättningar samt eventuellt formulera 
frågor till nämnderna och förvaltningen inför det fortsatta budgetarbetet.  
 
Budgetberedningen, 15 juni 2022 
Slutlig uppdragsdialog med nämndspresidierna utifrån budgetyttranden Eventuella 
tilläggsfrågor och uppdrag ges till nämnderna. Deltar gör även berörda 
tjänstepersoner. 
 
Kommunala bolag och förbund ska lämna in sina förslag till budget, 30 
september 2022 
Inget sammanträde utan enbart inlämning av material 
 
Investeringsberedning 3, 12 oktober 2022, kl. 14.00 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

 
§ 237 forts. 
 
Beredningens tredje möte som syftar till att göra en slutlig prioritering av planerade 
investeringsobjekt 2023-2025. Beredningens underlag utgör en del av 
kommunstyrelsens budgetförslag.  
 
Budgetberedningens/kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanställning mål 
och budget, skattesats samt avgifter och taxor, 19 oktober 2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskott och tillika budgetberedningen avger sitt slutliga 
förslag till mål och budget 2023 med plan 2024-2025, skattesats 2023 samt avgifter 
och taxor. 
 
MBL-förhandling om förslag till mål och budget enligt MBL § 11,   28 oktober 
2022 
Majoritetens budgetförslag MBL-förhandlas med de fackliga organisationerna. 
 
Kommunstyrelsens förslag till mål och budget, 9 november 2022 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förslag till mål och budget 2023 med 
plan 2024 -2025, skattesats 2023 samt avgifter och taxor. 
 
Reservdag MBL-förhandling om förslag till mål och budget enligt MBL § 11, 
18 november 2022. 
Majoritetens budgetförslag MBL-förhandlas med de fackliga organisationerna. 
 
Kommunfullmäktige 30 november 2022 
Kommunfullmäktige antar mål och budget för 2023 med plan 
2024-2025, fastställer skattesats för 2023 samt beslutar om taxor och avgifter för 
kommande år. 
 
Fastställande av nämndernas internbudget, senast 31 januari 2023. 
Under januari månad beslutar nämnderna och kommunstyrelsen om sina respektive 
internbudgetar samt nämndsmål.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

 
§ 237 forts. 
 
Barnperspektivet 
Ungdomsrådets delaktighet i budgetprocessen sker under arbetets gång,  i övrigt har 
förvaltningen inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 
 
Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta tidplan för budget 2023 med plan för 2024-2025. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, 23 november handlingsid: Ks 
2021.4126. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 28 Dnr KS 2021/191 

Svar på medborgarinitiativ - Klotterplank 
i Onslunda 

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

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 november 2021 (Ksau § 
226/2021) remittera medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och 
därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

 

Medborgarinitiativet: 

Elisabeth Nilsson har inkommit med ett medborgarinitiativ med följande 
lydelse: 
”Ungdomarna i byn önskar att kunna få ett klotterplank där dom kan klottra, graffiti 
och dylikt för att dom ska ha något att göra i byn Det finns ingenting för 
ungdomarna att göra byn överhuvudtaget! 

Ungdomarna är uttråkade i byn vilket man förstår och har nu själva kommit med ett 
önskemål där byalaget ber dom lämna in förslag till kommunen och byalaget är 
beredda att stötta ungdomarna i byn med deras önskemål. Det borde satsas en hel del 
på våra ungdomar här i byn och jag tycker det är toppen att dom kommer med detta 
förslag för det är ett steg i rätt riktning där dom får göra sina röster hörda!” 

 

Planeringsingenjör Håkan Berggren föreslår att samhällsbyggnadsnämnden 
yttrar sig enligt följande: 
Förvaltningen ställer sig positiva till förslaget. 

Kommunstyrelsen beslutade den 15 december 2021 (Ks § 149/2021) att ställa sig 
bakom förvaltningens förslag till modellfinansiering för föreningslivet i Tomelilla. 
Syftet med utredningen var att möjliggöra för exempelvis byalag och föreningsliv att 
anlägga till exempel utegym och hundrastgårdar i byarna. (Diarienummer: Sbn 
2021/251.) 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 28 forts. 

Med bakgrund av detta anser förvaltningen att med det intresse och engagemang 
som byalaget i Onslunda visat för projektet, bör de ansöka om modellfinansiering i 
enlighet med den utredning som förvaltningen har gjort, vilken gäller för projektering 
inför 2023 och framåt.  

Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning från nämndens sida. 

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

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden § 7/2022, handlingsid: Ks 2022.268. 

Remiss - Ksau § 226/2021 Medborgarinitiativ - Klotterplank i Onslunda, 
handlingsid: Ks 2021.4187. 

Tidigare behandling 
Ksau § 226/2021: 

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

 

Sbn § 7/2022: 

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

Sammanträdesdatum 
16 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 28 forts. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Elisabeth Nilsson 

Balanslista/Patrik Månehall 

 

94



 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 29 Dnr KS 2021/193 

Svar på medborgarinitiativ - Belysning 
Smedstorps pump track 

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

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 november 2021 (Ksau § 
227/2021) remittera medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och 
därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

 

Ungdomsrådet har inkommit med ett medborgarinitiativ med följande 
lydelse: 
Det är många ungdomar som använder Smedstorps Pump track. Dessa kostnadsfria 
aktivitetsparker är ett välkommet inslag som möjliggör för alla oavsett föräldrars 
ekonomi att kunna göra en fysisk aktivitet utomhus tillsammans med sina kompisar. 

Tyvärr blir Smedstorps Pump track nästan oanvändbar under veckorna den här 
årstiden då det börjar skymma när skolan är slut eftersom det är för mörkt för 
ungdomarna att aktivera sig där. Till skillnad mot aktivitetsparken i Tomelilla som 
har belysning och kan användas året om. 

Ungdomsrådet föreslår därför att det installeras belysning vid Smedstorps Pump 
track. 

 

Planeringsingenjör Håkan Berggren föreslår att samhällsbyggnadsnämnden 
yttrar sig enligt följande: 
Medborgarinitiativet går i linje med den beställning som redan gjorts av förvaltningen 
på belysning av pump-track-banan. Installationen har dock försenats på grund av 
svårigheter med leveranser av belysningsmaterial.  

Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 29 forts. 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning från nämndens sida. 

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

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden § 8/2022, handlingsid. Ks 2022.269. 

Remiss - Ksau § 227/ 2021 Medborgarinitiativ - Belysning Smedstorps pump track, 
handlingsid: Ks 2021.4188. 

Tidigare behandling 
Ksau § 227/2021: 

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

 
Sbn § 8/2022: 

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

_________ 

Beslutet skickas till:  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Ungdomsrådet 

Balanslista/Patrik Månehall 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 30 Dnr KS 2021/197 

Svar på medborgarinitiativ - Bättre och 
roligare skolgård på Smedstorps skola 

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

Jäv 
Sara Anheden (S) förklarar sig jävig och deltar inte i ärendets handläggning och 
beslut. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 november 2021 (Ksau § 
228/2021) remittera medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och 
därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

 

Vega Bornlykke årskurs 4 Smedstorps skola, har inkommit med ett 
medborgarinitiativ med följande lydelse: 
Jag tycker att skolgården och fotbollsplanen på Smedstorps skola är dålig. 
Fotbollsplanen är bara asfalt och ”målen” är träplank. När vi spelar skjuter vi bollen 
in till Prästis för att nätet bakom är för lågt. 

Jag vill att det ska vara gräs och riktiga mål istället för att man ramlar och slår sig på 
asfalten.  
 
På elevrådet har vi önskat en hinderbana, men de vuxna tycker det är farligt. Vi hade 
däck innan som man skulle igenom och över, men dom togs bort för att det var hög 
skaderisk. Det är fler som skadar sig på fotbollsplanen än på däcken. Jag har varit på 
olika skolgårdar och tittat på hinderbanor där. Det finns en på Tryde friskola som jag 
provat, jag vill ha en liknande i Smedstorp.  
 

Planeringsingenjör Håkan Berggren föreslår att samhällsbyggnadsnämnden 
yttrar sig enligt följande: 
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Sammanträdesdatum 
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§ 30 forts. 

Förvaltningen är positiv till förslaget och ser gärna att eleverna själva kan vara 
delaktiga i att utforma sin skolgård. Förvaltningen föreslår att man ska ta kontakt 
med skolan och lyssna in önskemål både från initiativtagaren, andra elever, elevråd 
och skolpersonal om utformningen av skolgården. Förvaltningen kan sedan ta frågan 
med sig för eventuell finansiering. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Barnens inflytande på deras skolmiljö beaktas.  

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning från nämndens sida. 

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

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden § 9/2022, handlingsid: Ks 2022.270. 

Familjenämnden § 8/2022, handlingsid: Ks 2022.271. 

Remiss - Ksau § 228/2021 Medborgarinitiativ - Bättre och roligare skolgård på 
Smedstorps skola, handlingsid: Ks 2021.4189. 

Tidigare behandling 
Ksau § 228/2021: 

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

Sbn § 9/2022: 

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

 

Fn § 8/2022: 

Familjenämnden beslutar att yttra sig enligt vad som framgår av ärendebeskrivningen. 

________ 

 

Beslutet skickas till:  

Samhällsbyggnadsnämnden  

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Familjenämnden  

Skolchef Johan Holmqvist 

Vega Bornlykke 

Balanslista/Patrik Månehall 
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Ksau § 31 Dnr KS 2021/202 

Svar på medborgarinitiativ - Återskapa en 
passage under eller över järnvägen vid 
Skogsbacken 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara medborgarinitiativet enligt 
förvaltningens förslag till yttrande i ärendebeskrivningen samt översända 
medborgarinitiativet till Trafikverket. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 november 2021 (Ksau § 
229/2021) remittera medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och 
därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

 

Ulf Magnusson har inkommit med ett medborgarinitiativ med följande 
lydelse: 
 
Tomelilla har ett kommunalt naturreservat som delas av järnvägen till Simrishamn. 
Det har tidigare funnits en övergång över järnvägen som tagits bort pga en tragisk 
olycka. Mitt förslag är att återskapa en passage förbi järnvägen. Det kan antingen ske 
under eller över. Mest estetiskt tilltalande skulle naturligtvis vara att skapa en passage 
under spåren. Det skulle på billigaste sätt kunna göras genom att bredda den tunnel 
som redan finns för vårt vattendrag. En annan möjlighet är att bygga en bro över 
järnvägen. Inte lika estetiskt tilltalande, men å andra sidan enklare och 
förmodligen billigare att åstadkomma. ALLA som jag talat med om detta säger sig 
sakna den övergång som en gång fanns så uppenbarligen skulle en ny passage mottas 
med den största glädje. 
 
Planeringsingenjör Håkan Berggren föreslår att samhällsbyggnadsnämnden 
yttrar sig enligt följande: 
Förvaltningen är positiv till det förslag som medborgarinitiativet behandlar, men 
detta är ett förslag som ska hanteras av Trafikverket med anledning av att det är deras 
anläggning och de beslutar om huruvida det ska finnas en passage över eller under 
deras anläggning.  
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§ 31 forts. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Ingen påverkan. 

Miljöperspektivet 
Ingen påverkan. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning krävs. 

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

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden § 10/2022, handlingsid: Ks 2022.272. 

Remiss - Ksau § 229/2021 Medborgarinitiativ - Återskapa en passage under eller 
över järnvägen vid Skogsbacken, handlingsid: Ks 2021.4190. 

Tidigare behandling 
Ksau § 229/2021:  

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

 

Sbn § 10/2022: 

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

_________ 

Beslutet skickas till:  

Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 31 forts. 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Ulf Magnusson 

Trafikverket 

Balanslista/Patrik Månehall 
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Ksau § 32 Dnr KS 2021/201 

Svar på medborgarinitiativ - Förbättra 
belysningen vid promenadvägarna runt 
aktivitetsplanen 

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

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 november 2021 (Ksau § 
230/2021) remittera medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och 
därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.  
 
Ulf Magnusson har inkommit med ett medborgarinitiativ med följande 
lydelse: 
Det här förslaget handlar om att förbättra belysningen både vid bollplanens östra del 
och även gräsplätten bakom kommunhuset. Båda platserna är extremt mörka vid den 
här årstiden, samtidigt som promenadvägarna är flitigt använda. 
 

Planeringsingenjör Håkan Berggren föreslår att samhällsbyggnadsnämnden 
yttrar sig enligt följande: 
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget och kommer att ta medborgainitiativet i 
beaktande i samband med arbetet med översyn av belysning och trygghetsskapande 
åtgärder. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 
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§ 32 forts. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning från nämndens sida. 

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

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden § 11/2022, handlingsid: Ks 2022.273. 

Remiss - Ksau § 230/2021 Medborgarinitiativ - Förbättra belysningen vid 
promenadvägarna runt aktivitetsplanen, handlingsid: Ks 2021.4191. 

Tidigare behandling 
Ksau § 230/2021:  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarinitiativet till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.  
 
Sbn: § 11/2022: 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara 
medborgarinitiativet enligt förvaltningens förslag till yttrande i ärendebeskrivningen. 
_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Ulf Magnusson 

Balanslista/Patrik Månehall 
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Ksau § 33 Dnr KS 2021/204 

Svar på medborgarinitiativ - Ta bort 
gångbana vid Bo Olssonområdet, gör 
ytterligare en körfil 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar besvara medborgarinitiativet med att 
kommunens målsättning är att viadukten ska rivas så snart som möjligt. Vad gäller 
gångbanan har kommunen inte rådighet över ombyggnader/förändringar på den 
befintliga vägen eftersom det är en statlig väg, vilken Trafikverket ansvarar för. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 november 2021 (Ksau § 
231/2021) remittera medborgarinitiativet samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Sten Bjerketun har inkommit med ett medborgarinitiativ med följande lydelse: 
Har noterat att det finns diskussioner kring "Scanstullsbron". Har ett förslag, som går 
lite snabbare och är billigare än att riva härligheten.  

Ta bort gångbanan mot Bo Olssonområdet (det är i alla fall ingen som promenerar 
där) och gör en till körfil på den sidan (se nedan) Redan idag kan man notera att 
många försöker spontant bilda en fil till där  

Med tiden kanske bron blir en del i en korsningsfri gata? 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning från nämndens sida. 
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§ 33 forts. 

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

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden § 12/2022, handlingsid: Ks 2022.274. 

Remiss - Ksau § 231/2021 Medborgarinitiativ - Ta bort gångbana vid Bo 
Olssonområdet, gör ytterligare en körfil, handlingsid: Ks 2021.4192. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Per-Martin Svensson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta 
besvara medborgarinitiativet med att kommunens målsättning är att viadukten ska 
rivas så snart som möjligt. Vad gäller gångbanan har kommunen inte rådighet över 
ombyggnader/förändringar på den befintliga vägen eftersom det är en statlig väg, 
vilken Trafikverket ansvarar för. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt Per-Martin Svenssons (M) yrkande. 

Tidigare behandling 
Ksau § 231/2021: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarinitiativet till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.  

 

Sbn § 12/2022: 

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

_________ 

Beslutet skickas till:  

Sten Bjerketun 

Balanslista/Patrik Månehall 
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Ksau § 34 Dnr KS 2021/213 

Svar på medborgarinitiativ - Inhägnad 
hundrastgård i anslutning till korsningen 
Östergatan/Brogatan, Tomelilla 237:96 

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

Protokollsanteckning 
Per Gustafsson (SD) uppmanar samhällsbyggnadsnämnden att ta med 
medborgarinitiativet i sin planering. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 december 2021 (Ksau § 
245/2021) remittera medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och 
därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

 

Kerstin Alpkleven med flera har inkommit med medborgarinitiativ med 
följande lydelse: 
Vi föreslår att en inhägnad hundrastgård anläggs på den oexploaterade markyta som 
finns i anslutning till korsningen Östergatan/Brogatan (snett emot bensinstationen 
Stl, markbeteckning: 237:96. Detta är en markyta som redan idag frekvent används 
för att rasta hundar.  

Motivering  

En hundrastgård fungerar som mötesplats både för hundar och människor. Att 
kunna ha sin hund lös under ordnade former är något som många hundägare (och 
hundar!) ser som viktigt. Hundar behöver motion och de behöver träffa andra 
hundar, leka och vara sociala, för att må bra. Under pandemin har hundägandet ökat 
markant i Sverige, och även om vi inte kan presentera någon statistik som visar att 
detta gäller även Tomelilla, borde man kunna utgå ifrån att det är så även här. Det 
gör det än mer angeläget att erbjuda de medborgare som har en fyrfota vän 
möjligheter och faciliteter som gör det möjligt att ta hand om sitt djur på bästa sätt. 
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§ 34 forts. 

 

Teknisk chef Ulrika Olsson föreslår att samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig 
enligt följande: 
I dagsläget finns det två hundrastgårdar i Tomelilla tätort. En på Lindesborgsområdet 
och en på Västervången. Förvaltningen gör bedömningen att dessa täcker de behov 
som finns idag och att det inte är aktuellt att anlägga en tredje hundrastgård i tätorten 
för närvarande. 

Ekonomiska konsekvenser 
Yttrandet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Yttrandet har ingen bäring på barnperspektivet. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning krävs från nämndens sida. 

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

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden § 13/2022, handlingsid: Ks 2022.275. 

Remiss - Ksau § 245/2021 Medborgarinitiativ - Inhägnad hundrastgård i anslutning 
till korsningen Östergatan/Brogatan, Tomelilla 237:96, handlingsid: Ks 2021.4258. 

Tidigare behandling 
Ksau § 245/2021:  

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

Sbn § 13/2022: 

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

_________ 

Beslutet skickas till:  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Kerstin Alpkleven 

Balanslista/Patrik Månehall 
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Kf § 6 Dnr KS 2021/129 

Svar på motion angående tekniskt vatten 
till pooler 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen. 

Deltar inte i beslutet 
Bertil Fredlund (M) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 augusti 2021 (Ksau § 
149/2021) remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

 

Ida Bornlykke (S) och Inger Åbonde (S) har lämnat in motion angående 
tekniskt vatten till pooler med följande lydelse: 
” På senare år har pool i trädgården blivit en allt vanligare syn i vårt område. 
Antingen anlägger man en pool eller så har man en pool ovan mark. Till en hyfsat 
billig peng kan man få en till synes enkel pool att svalka sig i en varm och solig 
sommardag. Men poolen ska varje år fyllas. Varje år är det samma sak. VA-enheter 
runt om i Skåne rapporterar om stora uttag av vatten, ganska snart införs 
bevattningsförbud när reservoarerna sinar.  

Vi lever i ett allt torrare klimat vilket gör att grundvattnet inte höjs i samma takt som 
tidigare. Risken är att vi i framtiden kommer få brist på dricksvatten. Att varje år fylla 
pooler med dricksvatten är inte rimligt. En ovanmarkpool som i de allra flesta fall 
fylls och töms årligen, rymmer allt från 2000 liter till 25 000 liter. Det är lätt att räkna 
ut att ett antal sådana slukar värdefulla mängder som gör bättre nytta i kökskranen 
eller i duschen. Våra vattenverk är heller inte dimensionerade för att producera 
vatten till pooler. 

I Kristianstad kommun erbjuder man tekniskt vatten (renat avloppsvatten) till 
privatpersoner att använda för att fylla pooler. Vattnet är gratis, men man får själv  

ordna med tankbil och transporten hem. Detta är ett sätt att försöka spara ett 
värdefullt livsmedel, dricksvatten. 
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§ 6 forts. 

Socialdemokraterna yrkar mot bakgrund av ovanstående 

 

att Tomelilla kommun tillsammans med Simrishamns kommun utreder 
möjligheter och former för privatpersoner att använda tekniskt vatten 
att fylla pooler och till bevattning.” 

 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande: 
Som framgår av bifogat yttrande ställer sig Österlen VA AB positiva till denna 
tekniska lösning och har redan initierat en utredning. Förvaltningen är, såväl som 
motionärerna och bolaget, positiv till denna eventuella lösning. På så sätt kan vi 
minska slöseriet av ett livsmedel och möjliggöra för hållbarheten att ta ett kliv framåt. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser utifrån kommunens perspektiv. 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Se bilaga; Yttrande från Österlen VA AB - motion angående tekniskt vatten, 
handlingsid: Sbn 2021.2197. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning krävs. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 153/2021, handlingsid: Ks 2022.26 

Bilaga - Yttrande från Österlen VA AB - motion angående tekniskt vatten, 
handlingsid: Ks 2022.284. 
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§ 6 forts 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige § 92/2021: 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 149/2021:  

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

 

Samhällsbyggnadsnämnden § 91/2021: 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 222/2021: 

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen. 

 

Kommunstyrelsen § 153/2021: 

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Leif Sandberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

_________ 

Beslutet skickas till:  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Österlen VA AB 

Ida Bornlykke (S) 

Inger Åbonde (S) 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

Kf § 7 Dnr KS 2020/221 

Svar på motion - Öka folkhälsan 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionens båda att-satser i 
ärendebeskrivningen. 

Ärendebeskrivning 
Sara Anheden (S) har den 9 december 2020 lämnat in en motion om att öka 
folkhälsan med följande lydelse: 
”I samband med invigningen av de nya löparspåren vid sporthallen framförde 
idrottslärarna på Kastanjeskolan önskemål om att kommunen även bygger ett utegym 
i området. Med tanke på den nuvarande pandemin och rekommendationerna att inte 
besöka gym har efterfrågan på just utegym ökat. I Tomelilla finns det idag ett utegym 
i Kronoskogen och ett som Tomelilla IF byggt på idrottsplatsen. Tillgängligheten för 
de båda är begränsade. Det vore därför en god idé, precis som idrottslärarna på 
Kastanjeskolan framför att bygga ett vid sporthallen och konstgräsplanen. Ett gym 
som kan leda till ökad folkhälsa bland invånarna och som skolan kan använda i sin 
undervisning. Vidare skulle det säkert uppskattas av fotbollsklubbarna när de har 
vinterträningen på konstgräset. 

I Simrishamns kommun har man gjort en satsning och byggt ett utegym i varje by. 
När nu alla byar i Tomelilla fått nya lekplatser borde nästa steg vara att komplettera 
dessa med ett gym. 

Socialdemokraterna i Tomelilla yrkar därför 

 

Att ett utegym byggs i anslutning till konstgräsplanen och sporthallen  

 

Att Tomelilla kommun planerar för utegym i anslutning till de nya 
lekplatserna i byarna.” 

 

Yttrande från samhällsbyggnadsverksamheten 
Förvaltningen har i sin tidigare tjänsteskrivelse framfört att ”Det pågår i dagsläget en 
diskussion mellan samhällsbyggnadsverksamheten och skolan om utveckling av 
området. 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 7 forts. 

Detta arbete innefattar bland annat ett utegym som ska anläggas mellan 
konstgräsplanen och det s.k. Hiet (skogsbeståndet i den västra delen av fastigheten. 

När det gäller en fortsatt planering av utegym i anslutning till lekplatser i byarna så 
får verksamheten se över möjligheterna och återkomma med förslag till 
investeringsberedningen.” 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 juni 2021 att ” …återremittera ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden för vidare handläggning.” 

Sedan vår tidigare tjänsteskrivelse är situationen följande. Den dåvarande ledningen 
för skolan och gatu- och parkenheten kom överens om att gatu- och parkenheten 
skulle göra visst markarbete, vilket också är gjort. Därefter har skolledningen inte 
funnit finansiering till utegymmet. Samhällsbyggnadsverksamheten är dock positiv till 
förslaget att bygga ett utegym i det aktuella området. 

Att bygga utegym i byarna är i linje med det förslag om modellfinansiering som är 
aktuellt. Vilken efterfrågan som finns av utegym är svårt att sia om, men rörelse och 
aktivitet är positivt för folkhälsan och medborgarnas livskvalité. Beroende på om 
byalagen/föreningarna ansöker i enlighet med det förslag som är framtaget så kan det 
bli verklighet. Oavsett ställer sig förvaltningen positiv till den andra att-satsen i 
motionen.  

Ekonomiska konsekvenser 
Utökande av kommunala anläggningar ökar ofta drift- och underhållskostnaderna, 
frånsett de ekonomiska hälsovinster som antas tillkomma. Motionens förslag 
föranleder om fullmäktige beslutar att tillstyrka den att förvaltningen får återkomma 
till investeringsberedningen med förslag. 

Barnperspektivet 
Beslutet ökar möjligheterna för barn att aktivera sig och är helt i linje med 
barnperspektivet. 

Placering av utegym nära lekplatser kan dock öka skaderisken för mindre barn om 
träningsredskapen uppmuntrar till lek. 

Miljöperspektivet 
Verksamheten ser ingen direkt påverkan på miljöperspektivet. 

Uppföljning 
Verksamheten ser inget behov av uppföljning. 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 7 forts. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionens båda att-satser i 
ärendebeskrivningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 154/2021, handlingsid: Ks 2022.27. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige § 175/2020: 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 15/2021: 

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

 

Samhällsbyggnadsnämnden § 35/2021: 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besvara 
motionen i enlighet med förvaltningens yttrande. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 76/2021: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

 

Kommunstyrelsen § 77/2021:  

Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för 
vidare handläggning. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden § 93/2021: 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 7 forts. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen 
i båda att-satserna i enlighet med förvaltningens yttrande i ärendebeskrivningen. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 224/2021: 

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionens båda att-satser i 
ärendebeskrivningen. 

 

Kommunstyrelsen § 154/2021: 

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionens båda att-satser i 
ärendebeskrivningen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Sara Anheden (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

_________ 

Beslutet skickas till:  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Sara Anheden (S) 
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