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Sidnr

137 145
146 154

Samhällsbyggnadsnämnden

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

Diarienummer: SBN 2022/2
Datum 1 juni 2022

Dialoger och informationsärenden 202206-17
Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma
till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden genomför idag dialoger och information enligt följande:
1. Information från ordförande Sander Dijkstra (M)
-

Planering för höstens medborgardialoger med samhällsbyggnadsnämnden

2. Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
-

Komplettering av investeringsprioritering

3. Information från teknisk chef Ulrika Olsson
-

Invigning av torget 1 september
Invigning av Välabadet 18 juni
Toaletten i stationshuset

4. Information från planeringsingenjör Håkan Berggren
-

Avstängning Centralgatan

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

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-06-01.
Förslag till investeringar 2023 med plan för 2024–2025_uppdaterad 2022-06-03,
handlingsid: Sbn 2022.912.
Karta - avstängning Centralgatan 2022-06-07 till 2022-07-15, handlingsid: Sbn
2022.913.
Samhällsbyggnad centralt/övergripande
Johanna Kandell
Nämndsekreterare
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Bilaga 4
Fastighet
2023
Kapitaltjänstkostnad
Prio

Hyresobjekt

Investering

Kostnad

Brandstation/GK/Milj
Brandstation/GK/Milj

Nya agg + styr och regler
Byta lysrörsarmaturer till LED- armaturer

4 000 000
1 000 000

Brandstationen/GK/Milj

Nytt tak lågdelen + kallförrådet+vagnhallen+taksäkerhet

3 000 000

Brandstationen/GK/Milj

Solceller tak

2 500 000

Västervången förskola

Invändigt ytskikt/ kök målning, väggar, golv, tak

2 000 000

Drunkningslarm

Österlenbadet

Onslunda sporthall

Nytt tak plus solceller

3 000 000
3 000 000

Ny bil

utbyte av bef/gammal bil till EL-bil

Kommunhuset

Utbyte lås/passagesystem/larm/brandlarm

Solhuset

Låssystem/passersystem/utrymningslarm

250 000

Laddstolar Norrevång
Energieffektiviseringsåtgärder
Smedstorps badet
Ospecificerat/tillgängighet

Underförutsättning att det går att koppla in på bef anläggning
Ex utbyte belysning, pumpar, fläktar, styr/regler mm
1
Renovering inkl reningsanläggning
5
3

600
000
500
000

Summa:

371 400
113200
138200

000
000
000
000

198600
159000
638200
189000
173600
378800
35100
128200
112500
252800
338200

32 100 000

3 226 800

500 000
2 750 000

2024
Hyresobjekt

Investering

Ny bil
Brösarps skola
Brösarps skola
Brösarpsskola
Smedstorps skola
Smedstorps skola
Smedstorps skola
Smedstorps skola
Smedstorps skola
Smedstorps skola
Smedstorps skola
Onslunda skola
Energiefektiviseringsåtgärder
Ospecificerat/tillgängighet

Renovering kök och matsal
Byta lysrörsarmaturer till LED-armaturer
Ombygg ventilation klassrum utbyte TA/FA1
Takbyte skola och matsal samt tillägsisolering vind
Solceller på tak
Omfogning delar av tegelfasad
Byte fönsterpartier huvudbyggnad skoldel
Utbyte undercentral värmereglering, pumgrupp
Byte vent aggr TA/FA3, TA/FA1 vav reglering våningsplan
Byte entrépartier dörrar
Lekredskap/utemiljö/lekstuga
Ex utbyte belysning, pumpar, fläktar, styr/regler mm

Kapitaltjänstkostnad
Prio

Kostnad

Summa:

3
1
3
3
2
2
3

1
3

500
000
000
000
500
000
400
000
250
000
500
500
000
000

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

23 650 000

2025
Kapitaltjänstkostnad
Prio

Hyresobjekt

Investering

Kostnad

Byavångsskolan
Byavångsskolan
Byavångsskolan
Byavångsskolan

Nytt ventilationsggregat TA/FA1 värmeåtervinning FF2
Ommålning blåskolan byte markiser
Byte tak, taksäkerhet Blå skolan tilläggsisolering
Målning plåttak Röda skolan gymnastikdel, tilläggsisolering

1 500 000
1 400 000
4 500 000
600 000

Kulturhuset
Brösarps brandstaion
Ny bil

Solceller på taket
Utemiljö, asfalt, vattenavrinning
utbyte av bef/gammal bil till gas eller/el

Onslunda skola

Solceller på taket

Onslunda skola
Energieffektiviseringsåtgärder
Ospecificerat/tillgängighet

Utvändigt ytskikt tak, taksäkerhet, skärmtak

1 000
200
500
2 500
4 000
1 000
3 000

Summa:

000
000
000
000
000
000
000

20 200 000
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1
1
1
1
2
2
1

1
2
1
1
1
1
1

Gata- och park
2023
Investering/projekt

Kapitaltjänst- Förändrad
kostnad
drift

Kostnad

Prio

3 000 000

238 200

0

500 000

57 000

0

enligt lekplatsrapporten

1 500 000

169 000

10 000

Trevligare miljö

1 500 000

94 500

10 000

enligt cykelledsplanen

2 500 000

198 600

Asfalt och vägmarkering

underhåll asfaltsprogramet

Åtgärder trafiksäkerhet

Uppföljning av trafiksäkerhetsuppdrag SBN 2019/101

Lekplatser Tomelilla
Odenplan
G/C -vägar
Gatubelysning till LED

2 500 000

Julbelysning

Julbelysning till byarna

500 000

Nyplantering av träd byar+Tomelilla

Träd för träd

200 000

Sopmaskin

behov av ny, ersättning

Stänga av vägen gällande Scan-området

Ny detaljplan, vinna laga kraft

10 000
minskad kw
282 000 men inga kr
10 000
107 000
0
9 900

2 000 000

425 700

0

100 000

102 000

0

Gatuinvesteringar i samb. VA
Torget i en by

gatuinvesteringar i samband med sanering V/A ledningar6 000 000
Försköning o grönare torg med ev utegym en by/år
2 000 000

475 000
225 000

0
0

Utegym byarna
Asfalt parkeringsplats till TIF
Hundrastgård
Utegym, Kastanjeskolan

Ärende utegym Onslunda SBN 2021/150

20 000
0
35 000
20 000
minskad kw
men inga kr
365 000
0
0

ksau 2 mars 2022 §49
Ärende hundrastgård Lunnarp SBN 2021/198
KF § 7, 14 feb 2022, öka folkhälsan

Byte av el-anläggning ej kommunala vägarS ärskilja kommunens elanläggningar från luftledningar
Toalett till torget Tomelilla
Tillgänglighetsåtgärder/trygghetsåtgärder
Oförutsett

500 000

57 000

6 000 000
100 000
500 000

475 700
12 000
57 000

2 000 000

225 700

1
1
1
34

200
000
000
600

000
000
000
000

255
213
113
3 793

700
200
200
400

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1

2024
Investering/projekt

Kostnad

Asfalt och vägmarkering
underhåll asfaltsprogramet
Åtgärder trafiksäkerhet
Uppföljning av trafiksäkerhetsuppdrag SBN 2019/101
Utegym byarna
2 st utegym
Dikningsföretag
kommunens andel i dikningsföretagen
G/C -vägar
enligt cykelledsplanen
Gatubelysning till LED
Torget i en by
Försköning o grönare torg med ev utegym
Gatuinvesteringar i samb. VA
gatuinvesteringar isamband med sanering V/A ledningar
Hundrastgård
en/år
Byte av el-anläggning ej kommunala vägar Särskilja kommunens elanläggningar från luftledningar
Grävmaskin
8 tons grävmaskin
Oförutsett

3 000
500
1 000
100
2 500
2 500
2 000
6 000
100
2 000
3 000

Kapitaltjänst- Förändrad
kostnad
drift

Prio

Kapitaltjänst- Förändrad
kostnad
drift

Prio

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

1 000 000
23 700 000

2025
Investering/projekt
Asfalt och vägmarkering
Åtgärder trafiksäkerhet
Utegym byarna
Dikningsföretag

Kostnad
underhåll asfaltsprogramet
Uppföljning av trafiksäkerhetsuppdrag SBN 2019/101
2 st utegym
kommunens andel i dikningsföretagen

3 000
500
1 000
100

G/C -vägar
enligt cykelledsplanen
2
Gatubelysning till LED
2
Torget i en by
Försköning o grönare torg med ev utegym
2
Hundrastgård
en/år
Gatuinvesteringar i samb. VA
gatuinvesteringar isamband med sanering V/A ledningar 6
Byte av el-anläggning ej kommunala vägar Särskilja kommunens elanläggningar från luftledningar 2
Redskapsbärare
ersätter trädgårdstraktorn
1
Oförutsett
1
21

5

500
500
000
100
000
000
000
000
700

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
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Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Monika Jingmond
Titel: Projektledare - Fiber
E-post: monika.jingmond@tomelilla.se
Mobil: 070 – 995 83 97

Diarienummer: SBN 2022/93
Datum 1 juni 2022

Ansökan om bredbandsstöd till fritidshus
Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att medfinansiera den del som krävs, cirka
150 000 kronor (max 160 000 kronor) i samband med att Tomelilla kommun,
alternativt Teleservice, ansöker om bredbandsstöd för anslutning av en fastighet i
Andrarum, hos Region Skåne.

Ärendebeskrivning

Region Skåne har nu öppnat upp för ansökningar för bredbandsstöd. Ansökningar
kan göras fram till den 2 december 2022 och prioriteras i den ordning de kommer in
till Region Skåne. Dessa stöd är riktade till de hus som ligger väldigt enskilt från
övriga hus och som inte kan ingå i projektansökningar till Post- och Telestyrelsens
bredbandsstöd, exempelvis enstaka permanenthus och enstaka fritidshus.
I norra delen av Tomelilla kommun finns ett fritidshus som inte har fått frågan om
fiberanslutning tidigare och som ligger minst 1,5 km från Tomelilla kommuns
närmsta anslutningspunkt och minst 2 km från Teleservices närmsta
anslutningspunkt. En fiberanslutning till detta hus är mycket kostsam. En
entreprenad har uppskattat en grov kostnad på cirka 400 000 kronor.
Ett förslag är att antingen Tomelilla kommun eller Teleservice söker stöd för att
ansluta detta hus. Men för att bli beviljad Regions Skånes bredbandsstöd krävs att
kommunen går in med lika mycket i stöd som Region Skåne gör; uppskattningsvis
cirka 150 000 kronor. Fastighetsägaren kommer att få betala en anslutningsavgift på
100 000 kronor.
Om Teleservice ansluter huset kommer det även krävas ett samverkansavtal mellan
Tomelilla kommun och Teleservice för att visa för Region Skåne i en
ansökningsprocess.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Huset har inte kommit med i en utbyggnadsplan eftersom adressen inte fanns med i
Post- och Telestyrelsens bredbandskarta när Teleservice sökte bredbandsbidrag.
Tomelilla kommun har i Bredbandsstrategin som mål:
År 2025 bör alla hushåll och företag i Tomelilla kommun ha tillgång till snabbt
bredband. I strategin finns även framgångsfaktor: ”Varje hus bör ingå i en plan för
ett utbyggnadsområde, antingen i privata aktörers planer eller i Tomelilla kommuns
plan”
Ekonomiska konsekvenser
Samhällsbyggnadsnämnden medfinansierar den del som krävs, vilket beräknas till
cirka 150 000 kronor, men med ett maxtak på 160 000 kronor. Finansieringen ryms
inom ram för pågående bredbandsprojekt.
Barnperspektivet
Inga särskilda konsekvenser.
Miljöperspektivet
Inga särskilda konsekvenser.
Uppföljning
Uppföljning sker av bredbandsstrategin.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, projektledare – fiber Monika Jingmond, 2022-06-01.
Samhällsbyggnad centralt/övergripande
Monika Jingmond
Projektledare - Fiber
Beslutet skickas till:
Projektledare – fiber Monika Jingmond
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Kommunstyrelsen för kännedom
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Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Monika Jingmond
Titel: Projektledare - Fiber
E-post: monika.jingmond@tomelilla.se
Mobil: 070 – 995 83 97

Diarienummer: SBN 2022/19
Datum 1 juni 2022

Framtida hantering av kommunens
fibernät
Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att förvaltningen går
vidare med alternativ 3 – Försäljning av nätet, och påbörjar försäljning av fibernät
med hjälp av konsult.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 21 januari 2022 (Sbn § 3/2022) att
förvaltningen skulle se över möjligheterna till försäljning av kommunens fibernät,
samt redovisa för- och nackdelar med att äga respektive sälja fibernäten.
Nu har för- och nackdelar sammanställts i en rapport; ”Översyn av möjligheter till
försäljning av Tomelilla kommuns fibernät”, skriven av Per Bengtsson, extern
konsult. Även ett juridiskt utlåtande gällande stödregler har gjorts av Amir
Daneshpip, Reuterman Advokatbyrå, vilket bifogats till rapporten.
Av rapporten framgår:
”Grunden för att säkerställa en fiberutbyggnad som ger en bredbandstäckning till
alla kommunens invånare och verksamheter ligger i det engagemang som kommunen
har i frågorna kring bredbandsutbyggnad.”

Fördelar med att avyttra kommunens fibernät
”Fördelarna med att avyttra nätet ligger främst kopplat till administration och den
initiala utmaningen till att kunna få en ekonomi endast kopplad till
fiberverksamheten.”
•

Minskade krav och mindre ansvar

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

Frigörande av resurser och personal
Ett svagt ekonomiskt utbyte med relativt stora underskott. Den effekt med
stordriftsfördelar som kräver en stor volym på anslutna kunder är mycket
svår att uppnå med de begränsningar som finns i nätet.

Nackdelar med att avyttra kommunens fibernät
”Genom att avyttra kommunens fibernät minskas möjligheterna att påverka den
fortsatta utvecklingen inom kommunen. Detta kommer vid en avyttring fortsatt
kräva resurser att bevaka att invånare och verksamheter inte hamnar utanför den
digitala utvecklingen.”

Rekommendationer
I rapporten rekommenderas tre olika alternativ för vidare hantering av fibernäten:
1. Samarbete med andra kommunala stadsnät

2. Avvakta med beslut om försäljning
3. Försäljning av nätet

Förvaltningens sammanfattande bedömning av framtida hantering
av kommunens fibernät
Tomelilla kommun har byggt fibernät till cirka 650 hus, varav ungefär 400 är
permanent hushåll. I hela Tomelilla kommun innebär det att kommunen äger
fiberanslutningar till mindre än 10 % av de permanenta hushållen i kommunen. Den
största bredbandsaktören i Tomelilla kommun är Teleservice, med cirka 3 400
fiberanslutningar i kommunen. Förutom Teleservice finns även IP Only, C4 Energi,
Ystad Energi och Telia som äger fibernät i kommunen. Bredbandsutbyggnaden i
Tomelilla är kartlagd och sammanställd i kommunens översiktskarta för
fiberutbyggnaden. Det som kvarstår av utbyggnaden i kommunen är till största del
efteranslutningar och förtätningar.
I rapporten ”Översyn av möjligheterna till försäljning av Tomelilla kommuns
fibernät” fastslås att:
”Vid ett beslut att behålla och fortsätta utveckla fibernätet behöver nya
upphandlingar genomföras eller nya samarbeten skapas.”
Oavsett om kommunen äger fibernät eller ej kommer det krävas samverkan med
övriga fibernätägare i kommunen för att i framtiden kunna leverera välfärdstjänster
till medborgarna. Sedan lång tid samverkar kommunen även med grannkommunerna
Ystad, Simrishamn och Kristianstad i syfte att på olika sätt gynna
bredbandsutbyggnaden i respektive kommun.

2 (4)
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En fördel med att avyttra fibernäten är att frigöra personal och andra resurser till
annan kommunal verksamhet. Den kommunala kostnaden för driften av fibernäten
är på över en miljon kronor per år, varav personalkostnader uppskattas till cirka
700 000 kronor per år.
Då fördelarna med att avyttra näten bedöms större än nackdelarna föreslår
förvaltningen att Tomelilla kommuns fibernät säljs och att förvaltningen ges i
uppdrag att tillsammans med extern konsult starta processen.
I rapporten ”Översyn av möjligheterna till försäljning av Tomelilla kommuns
fibernät” sägs att det är svårt att skapa en klar bild av marknadsvärdet av ett fibernät
och vid en värdering av fibernät är det främst potentialen kopplad till förväntad
framtida avkastning som skapar värdet för en köpare. Det har enligt rapporten skett
en hel del försäljningar och överlåtelser av landsbygdsnät de senaste åren. I flera fall
har inte priset varit det väsentliga vid dessa försäljningar.
I enlighet med rapporten ”Översyn av möjligheterna till försäljning av Tomelilla
kommuns fibernät” och gällande regelverk måste följande villkoras vid en försäljning:
•
•
•

Säkerställa att alla de krav som Jordbruksverket satt upp för
bredbandsbidragen som Tomelilla kommun erhållit uppfylls.
Ställa fortsatta utbyggnadskrav och förtätningsansvar som ett villkor för
köparen till nätet.
Ställa krav på att vård och omsorgstjänster ska kunna etableras i nätet till
rimliga villkor.

Ekonomiska konsekvenser
Genom att avyttra fibernäten kommer driftkostnaderna bort. Samtidigt kommer det
bli en hög kostnad det år då fibernäten säljs eftersom samtliga avskrivningar sker det
året.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
Kommunfullmäktige är beslutande instans.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, projektledare – fiber Monika Jingmond, 2022-06-01.
Översyn av möjligheter till försäljning av Tomelilla kommuns fibernät, handlingsid:
Sbn 2022.904.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Monika Jingmond
Projektledare - Fiber
Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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Sammanfattning
Rapporten visar ett sammanställt material och erfarenheter som kan ge värdefull
information inför ett beslut som kommer att påverka möjligheterna för invånare och
verksamheter inom Tomelilla kommun. Kommunens engagemang i bredbandsutbyggnaden
har och kommer att ha stor påverkan på kommunens förutsättningar för att bli
framgångsrika i den digitala utvecklingen.
Utredningen har utförts av extern konsult Per Bengtsson som har en lång och bred
erfarenhet av arbete med fibernät i Sveriges kommuner, samt Amir Daneshpip, Reuterman
Advokatbyrå, som har lång erfarenhet och bred kunskap av juridiska frågor kring
stadsnätsverksamhet. Detta på uppdrag av projektledare för fiber Monika Jingmond.
Arbetet har fokuserat på samhällsnytta, ekonomiska effekter, utvecklingsaspekter och
tillgänglighet till fiber för kommunens invånare och företag.
Ägande, investeringar och kontroll av fibernät har varit en aktuell utmaning under en lång
tid. Det har tagits fram flera rapporter som lyfter frågan med de problem och de möjligheter
som uppstår i offentligt eller kommunalt ägda fibernät. I denna utredning har bland annat
följande rapporter och källor använts:
o Regeringens bredbandsstrategi Sverige helt uppkopplat 2025; Produktion:
Näringsdepartementet Diarienummer: N2016/08008/D
o PTS-ER-2022:19 PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2021
o Ytterbyn 2030: en scenarioanalys av framtidens uppkopplade samhälle och
konsekvenser av utebliven fiberutbyggnad.” RISE rapport, Stockholm, 2021.
o Riksorganisationen Hela Sverige ska leva och IP-Only rapporten ”Sverige inte
helt uppkopplat 2025” från juni 2021.
2
14

o Kommunernas roll på bredbandsmarknaden – en vägledning PTS 2019
o Magasinet ”Stadsnätet” från Svenska Stadsnätsföreningen (SSNF)
o ”Fakta om de svenska stadsnäten” en statistikrapport från april 2020 från
Svenska Stadsnätsföreningen (SSNF)
o Infrastrukturval för att nå Sveriges bredbandsmål – en teknoekonomisk
studie, RISE rapport, Stockholm, 2019.
o EU-finansierade rapporten ”Förstudie om fortsatt bredbandsutbyggnad i
centrala och östra Skåne” författad av Pia Vingestråle, Ledarskapskonsult och
författare från 2017-04-30.
o Kommunerna – nyckelspelare i utbyggnaden av fibernät av Christer Mattsson
för Acreo Swedish ICT AB från juni 2016
o Analys av samhällsekonomiska effekter av FTTH i Skåne och Blekinge av
Marco Forzati, Christer Mattsson, Jie Li, Christina Lagerstedt för Acreo
Swedish ICT från december 2016.

Ärendebeskrivning
(utdrag ur sammanträdesprotokoll vid Samhällsbyggnadsnämnden 21 januari 2022)
”Tomelilla kommun äger idag två sammanhängande fibernät. Ett i södra delen av
kommunen kring orterna; Benestad, Toarp, Övraby och Munka Tågarp. Nätet utgår från en
fibernod i Tomelilla tätort. Det finns cirka 200 anslutningar idag och möjlighet för ytterligare
80 anslutningar i området. Det andra sammanhängande fibernätet som Tomelilla kommun
äger finns i norra delen av kommunen kring orterna; Agusa, Norra Björstorp, Eljaröd,
Bertilstorp och Lönhult, med en fibernod i Brösarp och en fibernod i Bertilstorp. Det finns
cirka 450 anslutningar idag och möjlighet för ytterligare 240 anslutningar i området,
merparten av dessa ytterligare anslutningar utgörs av fritidsboenden.
Tomelilla kommuns fibernät är delvis byggt med stöd av statliga bidrag. Enligt
Jordbruksverkets huvudregel om bredbandsstöd ska fibernätet behållas i fem år från den dag
som den slutliga utbetalningen av investeringsbidraget har skett. För det norra fibernätet har
Tomelilla kommun nyligen fått utbetalt bidragspengar.
Det finns dock möjligheter att sälja nätet. För att få sälja nätet ska försäljningen
konkurrensutsättas. Efter en eventuell försäljning av nätet efter slututbetalningen är
kommunen fortfarande stödmottagare och ansvarar för att uppfylla de villkor som anges i
beslutet om stöd. Det innebär att det är kommunen som stödmottagare som kan behöva
betala tillbaka en del av stödet om villkoren inte är uppfyllda.
Vid en eventuell försäljning behöver förvaltningen se över att kommunen inte blir
återbetalningsskyldig för bidraget på drygt 7 300 000 kronor.
Marknadsaktörer har börjat visa intresse av att köpa Tomelilla kommuns fibernät.
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Om ett beslut kommer att fattas om avyttring av nätet genom ett öppet anbudsförfarande
måste detta konkurrensutsättas på ett sätt som gör att alla intresserade och kvalificerade
anbudsgivare kan delta. Förfarandet måste vara transparent för att alla intresserade
anbudsgivare ska vara lika och vederbörligen informerade vid varje skede i
anbudsförfarandet.
För att tydliggöra konsekvenserna av en försäljning av fibernäten bör för- och nackdelar
ställas i relation till att driva och äga näten i egen regi. Både samhällsintressen, kostnader
och intäkter behöver beaktas. För att undersöka detta noga kan förvaltningen behöva
expertis i olika sakfrågor i form av konsulttjänster.
Förvaltningen föreslår därför att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förvaltningen ska
se över möjligheterna till försäljning av kommunens fibernät, samt lista för- och nackdelar
med att äga respektive sälja fibernäten, samt redovisa detta vid
samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 10 juni 2022. ”

Uppdrag
Det är viktigt att även lyfta förutsättningarna för framtiden. Utredningen ska ge stöd och råd
för att säkerställa att Tomelilla kommun och dess invånare kan skydda sig för oönskade
effekter oavsett beslut om försäljning eller ej.
I uppdraget ingår även att säkerställa så att kommunen inte blir återbetalningsskyldig för det
bredbandsbidrag som kommunen erhållet, i det fall kommunen beslutar att sälja
investeringen av de kommunägda fibernäten. Detta genom att identifiera samtliga villkor
som ska vara uppfyllda även efter eventuell försäljning. Av såväl beslutet om stöd från
Jordbruksverket som bilagan till beslutet framgår flertalet villkor som behöver följa med i ett
eventuellt överlåtelseavtal. Allt från att den passiva infrastrukturen inte får ändras fysiskt, till
att nätet ska vara öppet, till att en felaktig förmån inte får uppstå vid försäljning av nätet.
Dessa villkor kommer att behöva omhändertas senare i ett överlåtelseavtal i form av
avtalsvillkor kopplade till sanktioner vid en eventuell försäljning.

Syfte
Syftet är att ta fram en utredning som ur ett långsiktigt perspektiv belyser konsekvenser för
Tomelilla kommun och dess invånare för effekterna beroende av valet att behålla, att
utveckla eller att sälja fibernätet. Utredningen ska belysa samhällsnytta, ekonomiska
effekter, utvecklings-aspekter och tillgänglighet för invånare i hela kommunen att kunna
vara med.
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Rapportering
Omvärldsanalys
Betydelsen av en väl utbyggd fiberinfrastruktur och stadsnätsverksamhet har ökat hela tiden.
Användningsområdena ökar samtidigt som ny intressant utveckling kan utvecklas när en
bredbandsinfrastruktur med hög kapacitet finns tillgänglig. Framväxandet av sakernas internet (IoT),

smarta staden, öppna datalager och integrerade system möjliggör att det kan bli en digital
utveckling som skapar nytta för invånare och verksamheter. Många mindre kommuner står
inför stora utmaningar med åldrande befolkning och minskade skatteintäkter.
Som en del i att möta utmaningarna och rusta sig för framtiden har många stadsnät fått
uppdraget att leverera IoT-lösningar (sakernas internet) till kommunernas verksamheter och
driva utvecklingen av den smarta staden.
Flera av de större kommunala stadsnäten levererar tjänster mot allmännyttan som
exempelvis i Helsingborg, Linköping, Jönköping, Växjö och Umeå. Övriga stadsnät levererar
främst fiberinfrastruktur till allmännyttan som i Lund och Malmö. Leveransen till
allmännyttan kan vara en viktig del för att skapa lönsamhet och samtidigt få kontroll av en
del av kommunens totala bredbandsmarknad.
De kommuner som vill vara med och styra den digitala utvecklingen i den egna kommunen
har varit aktiva i utvecklingen av stadsnäten med utformandet av bredbandsstrategier,
tydliga ägardirektiv och samordnande av infrastrukturen för kommunala verksamheter och
allmännyttan.
Genom att samordna kommunen, kommunala bolag, stadsnätverksamheten och
allmännyttans digitala behov finns oftast bra grundförutsättningar för att kunna styra delar
av den digitala utvecklingen inom kommunen. Detta är extra viktigt i mindre kommuner där
prioriteringen från marknadskrafterna kommer långt ner.

Myndigheternas syn
De myndigheter som hanterar bredbandsområdet trycker på vikten av likabehandling och
öppenhet samt att kommunen tar ett större ansvar för tillgången. Några väsentliga
ställningstaganden redovisas nedan.
Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet som bevakar områdena elektronisk
kommunikation i Sverige och de anser att ”Kommunerna kan genom långsiktiga och
strategiska ageranden främja bredbandsutbyggnaden och stärka konkurrensen” PTS
Sveriges kommuner och regioner (SKR)
”Offensiva stadsnät är viktiga för att nå målen för den fortsatta utbyggnaden och det är
viktigt att både offentliga och privata aktörer bidrar till utbyggnaden. Som ägare till stadsnät
kan kommunerna ta ett samhälleligt helhetsansvar för fiberutbyggnaden och långsiktigt ha
inflytande över prioriteringar och nätens öppenhet för konkurrerande serviceleverantörer.
Anläggandet av fiberinfrastrukturen är en naturlig del av den kommunala verksamheten,
precis som att anlägga gator.”
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Konkurrensverket (KKV)
Frågan ställdes om stadsnät kan ställa krav för att hyra ut fiber, ge marktillstånd osv med motkrav att

de ska kunna leverera kommunens välfärdstjänster med exempelvis trygghetslarm och
nattfridskamera till slutkunderna. Svaret var att detta är möjligt om följande kan uppfyllas;
•

Alla aktörer ska behandlas lika

•

Kraven ska vara relevanta

•

Det ska vara generella krav

Regeringens bredbandsstrategi Sverige helt uppkopplat 2025
Svenska Regeringen har satt upp omfattande mål som är de gällande för
bredbandsutbyggnaden i Sverige. Målen är tydliga i sin utformning. Det som inte är reglerat
är hur målen ska uppnås och hur det ska finansieras.
”Målen innebär att 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och
på arbetet, resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör
ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025. Målen innebär också att alla bör ha tillgång
till stabila mobila tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig senast år 2023.”
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva tog i juni 2021 fram rapporten ”Sverige inte helt
uppkopplat 2025” tillsammans med IP-Only. Rapporten visar att 15 av landets 21 regioner
riskerar att aldrig nå regeringens bredbandsmålsättning. Rapporten avslöjar att landsbygden
är den stora förloraren. 87 procent av hushållen har tillgång till snabbt bredband, vilket
betyder drygt 800 000 färre uppkopplade svenskar än regeringens mål. Mest kritiskt är det
på landsbygden där runt 45 procent, saknar snabbt bredband. 15 av landets 21 regioner
riskerar att aldrig nå Regeringens bredbandsmålsättning. Region Skåne är en av de utpekade
regionerna som har svårt att nå målen.
Svenska Stadsnätsföreningen (SSNF) skriver i sin rapport ”Fakta om de svenska stadsnäten”
följande:
”Forskningsinstitutet RISE anser i en rapport framtagen 2019 att en fortsatt fiberutbyggnad
blir den säkraste och kostnadseffektivaste lösning för att ansluta 98 procent av befolkningen
med 1 Gbit/s, som även ger bättre förutsättningar att ansluta de resterande 2 procenten
med en kombination av fiber och trådlös teknik. Fortsatt fiberutbyggnad bedöms även
möjliggöra uppgradering av befintliga och framtida radionät, vilket kan tidigarelägga
möjligheten att erbjuda hushåll och företag på landsbygden tillgång till höga kapaciteter via
mobilnäten, exempelvis via 5G.
Regeringens mål för år 2025 innebär att alla bör ha möjlighet till anslutning och att det finns
ett skäligt erbjudande. Det innebär också att hushållen eller företagen har fiber eller
motsvarande i sin absoluta närhet och därmed möjlighet att köpa en anslutning. En faktisk
anslutning förutsätter efterfrågan och individens vilja samt möjlighet att investera.”

”Vem äger stadsnätet?” Utdrag ur statistikrapporten ”Fakta om de svenska stadsnäten”
(SSNF)
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”Hur en kommun väljer att organisera sin stadsnätsverksamhet skiljer sig åt. Något förenklat
kan man säga att kommuner som valt kommunal förvaltning oftast har små stadsnät.
Kommuner som valt att lägga stadsnätsverksamheten inom ett kommunalt energibolag har
gjort det för att få synergierna med annan kommunalt ägd infrastruktur. De kommuner som
valt att ha stadsnätet som kommunala stadsnätsbolag vill att verksamheten ska särskiljas
från det kommunala energibolaget eller från den egna förvaltningen. Kommuner som valt
privat bolag som stadsnät återfinns i områden där kommunen medvetet eller indirekt inte
valt att etablera ett stadsnät i egen regi utan gett uppdraget till en privat aktör.”

”En eller flera ägare?”
”Det är fortfarande vanligast att det är en kommun som äger stadsnätet, vilket 81 procent av
stadsnäten uppger. Knappt vart tionde stadsnät ägs av flera kommuner.”
”Anledningen till att flera kommuner går samman för att gemensamt äga ett stadsnät är för
öka effektiviteten i nätet, få en mer effektiv utbyggnad i alla kommunerna, säkerställa
driftsäkerhet och robusta nät för att inte låta respektive kommungräns utgöra ett hinder.”

Bredbandsutbyggnad Tomelilla kommun
Tomelilla var tidigt engagerade för att skapa ett helhetsperspektiv som innefattar alla
invånare och verksamheter i kommunen. Det har skett ett målinriktat arbete vilket gjort att
det finns en utbyggnad i stort sett hela kommunen. Det finns bara ett 20-tal hus kvar som
inte har fått något erbjudande om fiberanslutning. I övrigt kvarstår endast efteranslutningar
och förtätningar för att färdigställa en utbyggnad som säkerställer de uppsatta målen. Det
finns ett frekvent antal nätägare som i olika grad etablerat fibernät i delar av kommunen.
Bredbandsutbyggnaden i Tomelilla är väl kartlagd och sammanställd i kommunens
översiktskarta för fiberutbyggnaden.
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I bredbandskartan är hela kommunen uppdelad i områden som är klickbara. Kartan visar då
vilka nätägare som är etablerade och var kunden ska vända sig för ansökan om anslutning.
Samtliga områden är täckta av minst en nätägare som driver nätutbyggnaden i respektive
område. Det som kvarstår i kommunen är efteranslutningar och förtätningar inom
respektive område.
Nätägare i Tomelilla kommun
Bredbandskartan från Tomelilla kommun visar följande nätägare; Tomelilla karta
-

Tomelilla kommun
Teleservice Bredband AB
Global Connect AB (IP-Only)
Telia Sverige AB
C4 Energi AB
Ystad Energi AB

Gröna områden drygt i södra och norra delen
Ljusblå områden i stora delar av kommunen
Blå områden
Blå områden sydöstra delen
Lila områden i norra delen
Blågrå områden i södra delen

De mörkare blå områdena i sydöstra delen har både Teleservice Bredband och IP Only
erbjudit utbyggnad.
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Tomelilla kommuns Fibernät
Tomelilla kommun har cirka 650 uppkopplade kunder fördelat i norra och södra delen av
kommunen. I områdena finns det möjlighet att bygga ut till ytterligare 320 fastigheter och
verksamheter varav flertalet är fritidsboenden. Tomelilla kommun har i utbyggnaden inte
förberetts med kanalisation och dimensionering av fibernätet för att kunna bygga ut fiber till
alla. Nätet utformades endast till de hushåll och verksamheter som anmälde sig vid
utbyggnadstillfället vilket kan påverka eftersanslutningspriset för de hushåll och
verksamheter som valde att inte koppla upp sig.

Teleservice Bredband AB
Teleservice har varit aktiva i Tomelilla kommun under lång tid. De är etablerade i
centralorten, övriga tätorter samt på landsbygden i stora delar av kommunen. Tomelilla
kommun har avtal med Teleservice för fiberleverans och drift av internetuppkoppling till de
kommunala enheterna och skolorna i kommunen. Allmännyttan Österlenhem med
618 hyreslägenheter har avtal med Teleservice Lägenheterna är fördelade på Tomelilla
tätort, Brösarp, Smedstorp och Lunnarp.
Teleservice Bredband AB har byggt ut flera områden inom kommunen. Teleservice har fått
landsbygdsstöd att bygga till stora delar i kommunen. Arbetet har förskjutits tidsmässigt
vilket gjort att de begärt förlängning till 2023 för att hinna med att redovisa utbyggnaden.
Enligt uppgift förbereder Teleservice inte för att bygga till alla vilket kan skapa problem för
de hushåll som väljer att stå utanför när erbjudandet kommer. Teleservice har egna
internettjänster som de erbjuder till anslutande hushåll och verksamheter.
IP-Only, GlobalConnect
IP-Only har genomfört några mindre områden i Östra Tomelilla. Tomelilla kommun skrev på
ett samverkansavtal i juni 2017 som sträckte sig till 2020-12-31 med IP-Only. Ett visst
samarbete skedde men det ledde inte till någon utbyggnad under avtalstiden. Avtalet löpte
ut utan någon förlängning. IP-Only har byggt i några områden och har aviserat att de
planerar att bygga i fler områden.
IP-Only har traditionellt varit aktiva i fasen med försäljning och marknadsföring inför
utbyggnad. Efter denna fas är det ett flertal områden nationellt som inte blivit utbyggda
enligt det som utlovats i försäljningsfasen. IP-Only erbjuder kunderna ett öppet nät.
Telia
Telia är normalt etablerade i de flesta av Sveriges kommuner med stora investeringar
framförallt i tätorter och välbefolkade områden. Telia har inte lyckats ta denna roll i
Tomelilla kommun utan endast byggt ut ett par mindre områden i Tomelilla kommun.
C4 Energi
Några områden i norra delen av kommunen har byggts av C4 Energi. Tomelilla kommun har
gjort ett avtal med C4 Energi om att de får använda tomrör som Tomelilla lagt ner för att
9
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sedan koppla upp hushållen i området till C4 Energis fibernät. C4 Energi erbjuder kunderna
möjlighet till efteranslutning och ett öppet nät.
Ystad Energi
Några områden i södra delen i anslutning till Ystad kommun har Ystad Energi byggt ut
fibernät till hushållen och kopplat till sitt fibernät. Ystad Energi erbjuder kunderna ett öppet
nät.

Tomelilla kommuns Fibernät
Telia Zitius levererar öppet nät i det fibernät som Tomelilla kommun byggt ut. Det finns ett
kommunikationsoperatörsavtal som löper till 2025-07-05 med en ersättning av 70 kr per
ansluten privatkund eller företagskund. I Bertilstorp finns det utplacerat dubbla
mediaenheter (CPE). Här kan både Telia Zitius och Teleservice leverera tjänster. Teleservice
lämnar 135 kr i ersättning till Tomelilla kommun per aktiv kund. Sedan avtalen har tecknats
har det skett en väsentlig prisuppgradering från flera kommunikationsoperatörer.
Marknadspriset bör ligga mellan 180 och 190 kr per aktiv kund om en upphandling
genomförts idag.
I de fiberområden som Tomelilla kommun byggt ut har de med den kommunala VAverksamheten kopplat upp pumpstationer och liknande verksamhet i de områden där de
byggt ut fibernätet. I övrigt finns inga kommunala uppkopplingar till verksamheter i
fiberområdena.
Med nuvarande avtal är de totala intäktsmöjligheterna under 600 000 kr per år men har en
potential att kunna ökas väsentligt beroende av hur strategin för framtiden utformas.
Det finns totalt endast tre fibernoder i båda fiberområdena där samtliga fiber är kopplade
vilket underlättar för en kommunikationsoperatör att bygga upp ett aktivt nät för att
leverera tjänster till hushåll och verksamheter. Nätet är byggt med fiber till varje hus eller
byggnad.
-

En huvudnod är etablerad i Tomelilla centralort.
I centrala Brösarp finns en inomhusnod där större delen av hushåll och verksamheter
i det norra fiberområdet är uppkopplade.
I Bertilstorp finns ett nodskåp centralt placerat för att nå delar av hushållen i det
norra området.

Intresset för efteranslutningar ökar och sker nu mot individuella offerter. Kostnaden blir vid
efteranslutning relativt hög och många fastigheter hamnar mellan 50 000 och 80 000 kr med
toppar upp till 120 000 kr i anslutningsavgift. Betalningsviljan ökar stadigt med den ökande
nyttan samtidigt som priset för de som är kvar riskerar att öka snabbare.
Tomelilla kommun har handlat upp ett entreprenörsavtal för fiberutbyggnaden. Detta avtal
löper ut under 2022. Tomelilla har även ett avtal om utsättning av fiberkabel där avtalet
också löper ut under 2022. Vid ett beslut att behålla och fortsätta utveckla fibernätet
behöver nya upphandlingar genomföras eller nya samarbeten skapas.
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Nuvarande bredbandsstrategi är från 2017. I den står det att Tomelilla kommun ska vara
drivande där ingen annan bygger. ”Vårt bredbandsmål att alla bör ha tillgång till
höghastighetsbredband år 2025”. Med detta följer ett ansvar att säkerställa att det inte
uppstår ett digitalt utanförskap för de hushåll som ännu inte kommer att vara uppkopplade
2025.

Öppet nät
Det finns ett antal nationella aktörer som kan ta rollen som kommunikationsoperatör och
erbjuda ett öppet nät. Flera av aktörerna agerar i många roller och är inte oberoende vilket i
flera fall kan skapa oönskade effekter i form av tappade affärer för nätägaren samt
konkurrensbegränsningar för kunderna.
-

Open Universe såldes i november 2021 från Telenor till GlobalConnect (Ip-Only)
iTUX som låg under ComHem blev Tele2 2019
Zitius och Telia Öppen Fiber ägs av Telia
Open Infra nätägare och kommunikationsoperatör
ViaEuropa en oberoende kommunikationsoperatör

Försäljning av fibernäten
Frågan väcktes först av IP-Only (numera GlobalConnect) under 2021. IP-Only önskade då ett
möte med ledande politiker och berörda tjänstepersoner. På det mötet väckte IP-Only
frågan. Ärendet fördes vid detta tillfälle inte upp till beslut och något formellt svar har inte
presenterats. IP-Only har varit aktiva investerare i fibernät runt om i Sverige.
Investmentbolaget EQT förvärvade 2013 IP-Only för att investera i fiberinfrastruktur. I
november 2019 fusionerade GlobalConnect och IP-Only.
Vid en värdering av fibernät är det främst potentialen kopplad till förväntad framtida
avkastning som skapar värdet för en köpare. De nedlagda kostnaderna har liten betydelse då
det för en köpare handlar om att skapa avkastning på investerade medel och den potential i
form av nya anslutningar som kan följa med köpet. Befolkningsutveckling, förtätningar,
strategiska förbindelser, uppkoppling till mobilmaster, verksamheter kan vägas in i
värderingen av den potential som kan möjliggöras med fibernätets utveckling.
Det är svårt att skapa en klar bild av marknadsvärdet av ett fibernät. Ett närliggande fall är
försäljningen av Trelleborgs Bredband till IP-Only för 79 MKR vilken innefattade 1 500
anslutna kunder vilken beslutades i juni 2020. Detta ger ett pris på nära 53 000 kr per kund.
Detta nät täckte stora delar av Trelleborg samt kommunala enheter vilket ger en väsentligt
större potential än vad de två fristående näten i Tomelilla har.
När GlobalConnect köpte Open Universe betalade de 3 miljarder för totalt tillgång till 200
000 portar och fiber till 14 000 hushåll till Telenor. Utslaget per port och hushåll blir priset
drygt 14 000 kr. Affärerna är inte jämförbara och värdet av de 200 000 portarna som bygger
på upphandlade KO-avtal som i flera fall ska handlas upp igen är osäkert på lång sikt då de
vid nästa upphandling kan vara hos någon annan KO.
Det har skett en hel del försäljningar och överlåtelser av landsbygdsnät de senaste åren. I
flera fall har inte priset varit det väsentliga vid dessa försäljningar. I flera fall har
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prissättningen varit kopplat till vilken ägaren som tar över och de avtalspunkter som kan
formuleras kring det framtida ägandet. Flera av näten har erhållit bredbandsstöd för
investeringen av näten. När tidsfristen som följer med flera av bredbansstöden passerats har
flera mindre nätägare valt att sälja eller överlåta sina nät. Priserna och värderingar har
hamnat mellan 2 000 och 15 000 kr per anslutet hushåll eller verksamhet vid överlåtelser till
kommunala stadsnät.

Kommunens roll
Vilken roll bör kommunen ta för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för den digitala
utvecklingen för alla invånare och verksamheter? Det finns en hel del material som väcker
tankar och ser komplexiteten som många mindre kommuner står inför. Resurserna är
begränsade och budgeten ska fördelas på ett klokt sätt. Effekterna av de beslut som fattas
idag kommer oftast att märkas först långt senare vilket ytterligare komplicerar frågan. Här
följer information från Svenska Stadsnätsföreningen (SSNF)
”Kommunerna, till alla? Utdrag ur statistikrapporten ”Fakta om de svenska stadsnäten”

(SSNF)
Det konstateras att kommunerna har en nyckelroll i bredbandsbranschen och i den digitala
utvecklingen. Kommunernas uppdrag är att ta samhällsansvar. Tillgång till fibernät är en stor
strategisk tillgång och en viktig konkurrensfaktor för kommunerna. Speciellt när det gäller
utvecklingen av tjänste- och servicebranscherna samt för att upprätta och utveckla
välfärden.
Många kommuner har en bredbandsstrategi som går i linje med det nationella målet. Allt fler
kommuner närmar sig nu bredbandsmålet, men fortfarande återstår många olönsamma
områden och vita fläckar som behöver byggas ut. Det är en utmaning. För många kommuner
finns det en risk att det dröjer flera år innan utbyggnaden är färdig och alla invånare har
tillgång till snabbt bredband.
Historiskt har investeringar i ny infrastruktur initialt gett en negativ lönsamhet och kräver
långsiktig uthållighet där medborgarnas intresse i första hand förverkligats genom
kommuners försorg. För att säkerställa att samhällsnyttan även i fortsättningen kommer i
första hand bör det kommunala ansvaret förstärkas. Här ingår som en naturlig del ett
långsiktigt inflytande över prioriteringar och nätens öppenhet för konkurrerande
tjänsteleverantörer. För kommuner som inte har ett eget stadsnät är det viktigt att
säkerställa utbyggnad, avtala om öppenhet, att kommunen kan använda infrastrukturen för
att nå ut med sin egen verksamhet till medborgarna, etcetera”
”Stadsnätens uppdrag
En kommun kan välja att själv äga fibernätet och då också få ett större inflytande över
prioriteringarna när det gäller utbyggnaden av fibernät i kommunen jämfört med en
kommun som inte äger fibernätet.
En kommun med en strategi och handlingsplan för bredbandsutbyggnad kan som nätägare
genom ägardirektiv sätta mål för sitt fibernät. De kommuner som själva valt att äga ett
stadsnät har ett större inflytande över prioriteringarna när det gäller utbyggnaden av
fibernät i kommunen jämfört med en kommun som inte äger egen fiberinfrastruktur.”
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”Ett sätt att kunna nå utanför kommungränsen för kommunen är att tillsammans med en
eller flera andra kommuner bilda ett kommunalförbund. Det kräver beslut från
kommunfullmäktige i varje inblandad kommun. Ett annat sätt för kommunen att agera över
kommungränsen är att bilda ett gemensamt bolag tillsammans med en eller flera
kommuner. Det kräver beslut av respektive kommunfullmäktige innan bolaget bildas.
Kommunfullmäktige behöver också fatta beslut om bolagsordning och ägardirektiv.”
Post och Telestyrelsen PTS som är den myndighet som övervakar stadsnätsverksamheten har
uttryckt följande i sin vägledning till kommunerna.

Kommunernas roll på bredbandsmarknaden – en vägledning PTS 2019

”Genom att som kommun arbeta strategiskt utifrån en väl formulerad strategi ökar
möjligheterna för kommunen att nå sina bredbandsmål och att bidra till att
kommuninvånarna får tillgång till bredband på goda villkor. Om kommunens
bredbandsstrategi genomsyrar alla verksamheter, från planläggning till eventuell
stadsnätsverksamhet, kan det underlätta kommunens möjligheter att ta hand om behovet av
bredband. En bredbandsstrategi kan också användas som ett stöd i verksamheten. ”
Följande rapport är skriven av RISE Research Institutes of Sweden, på uppdrag av Svenska
Stadsnätsföreningen, med syftet att ge insyn i och förståelse för vilka möjligheter ett
uppkopplat samhälle kan skapa samt å andra sidan hur ett samhälle kan påverkas om
aktörer såsom offentlig sektor, enskilda individer och företag saknar en fullgod uppkoppling.
”Ytterbyn 2030 en scenarioanalys av framtidens uppkopplade samhälle och konsekvenser av
utebliven fiberutbyggnad.”
”Rapporten är byggd på följande tre förtydliganden:
1. Behoven av robust och snabb bredbandsuppkoppling för att kunna leva
och arbeta digitalt på lika villkor i hela landet är inte uppfyllda i dag.
2. Kraven på bandbredd kommer att öka framöver med allt fler och allt mer
krävande tjänster.
3. Fiber och 5G är mestadels kompletterande teknologier, inte konkurrerande teknologier.
5G behöver fiber och fiber gynnas av 5G-utrullningen.
De framtidsscenarier som beskrivs i rapporten exemplifierar dessa tre förtydliganden.”
”Slutsatser av denna studie är dels en rekommendation att de kvantitativa målen i
regeringens bredbandsstrategi från 2016 kvarstår. De är teknikneutrala och lättolkade mål
som är enkla att mäta och dessutom i linje med EU-kommissionens mål. Vidare redogörs att
offentlig sektor, näringsliv och medborgare kommer att behöva en mix av 5G och fiber för att
kunna säkerställa likvärdiga digitala tjänster oavsett var man befinner sig. Annars finns det
en betydande risk för att cementera och dessutom fördjupa den digitala klyftan som är ett
faktum i dag och eftersom problemet med bristfällig uppkoppling är störst i glesbygd riskerar
man därmed även att öka klyftan mellan land och stad.

13
25

Slutligen, en fortsatt fiberutrullning är inte bara en förutsättning för att nå regeringens
bredbandsmål utan även en möjliggörare för en positiv samhällsekonomisk transformation
av landsbygden och en viktig nyckel till ett geografiskt och digitalt jämlikt samhälle.”
I rapporten ”Infrastrukturval för att nå Sveriges bredbandsmål En teknoekonomisk studie”
beskriver RISE Research Institutes of Sweden om vikten att bredbandsutbyggnaden kan
fortsätta för att nå regeringens mål och längre. Röster har i debatten lyfts att kvarvarande
hushåll utan fiberuppkoppling ska lösas med trådlösa accesser (fixed wireless access, FWA) i
större utsträckning. Detta menar RISE inte fyller de krav som behövs för att skapa ett digitalt
jämlikt samhälle för alla invånare.
”Det FWA-alternativ som erbjuder en mer kostnadseffektiv utbyggnad innebär istället att
hushållen och företagen ges tillgång till anslutningshastigheter långt under bredbandsmålen.
Störst skillnad mellan infrastrukturslagen syns på uppladdningshastigheterna, vilket gör att
hushåll och företag med FWA-lösningar riskerar att inte kunna nyttja framtida digitala
tjänster (från smarta industri- och jordbrukssystem för näringslivet till välfärdstjänster för
medborgare) i samma utsträckning som övriga samhället.
En fortsatt fiberutbyggnad blir den säkraste och kostnadseffektivaste lösning för att ansluta
98 procent av befolkningen med 1 Gbit/s, som även ger bättre förutsättningar att ansluta de
resterande 2 procenten med en kombination av fiber och trådlös teknik. Fortsatt
fiberutbyggnad bedöms även möjliggöra uppgradering av befintliga och framtida radionät,
vilket kan tidigarelägga möjligheten att erbjuda hushåll och företag på landsbygden tillgång
till höga kapaciteter via mobilnäten, exempelvis via 5G.”

TechSverige
TechSverige är en bransch- och arbetsgivarorganisation för alla företag inom techsektorn.
Sommaren 2019 skriver de på sin hemsida.

”Sverige har kommit långt i utbyggnaden av bredband. Det skapar goda förutsättningar för
en stark position när vi går in i den digitala eran. Det ger en bra grund för näringslivets
utveckling och för tillväxt. Det är viktigt för samhället i stort, men för landsbygden är det en
nödvändighet.”
”Landsbygden hindras att följa med in i den digitala tidsåldern
De nationella bredbandsmålen tar inte tillräcklig hänsyn till landsbygden och kan medföra att
nödvändiga insatser uteblir. Vi är mitt i en samhällsförändring, men många kan inte följa
med. En stor del av samhället är kvar i gammal teknik som är på väg att fasas ut och om den
moderna tekniken inte finns på plats är risken stor att många får nöja sig med sämre
alternativ, till och med sämre än vad de har idag. Antingen måste samhället hålla kvar vid
mindre utvecklade digitala lösningar och analoga alternativ med styckkostnader som blir allt
högre ju färre slutanvändare eller också måste samhället acceptera en försämrad service på
landsbygden. Det medför kostsamma konsekvenser.”
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Alla ska med
IT&Telekomföretagen är övertygade om att det är ”Alla ska med” som gäller och att
insatserna behöver stärkas därefter. Det behövs en resultatinriktad plan och ett agerande för
en snabbare bredbandsutbyggnad till alla.”
Regeringen har satt ett mål om att 98 procent ska ha tillgång till 1 Gbit/s år 2025, men med
det menas inte anslutning av fastigheten utan bredband i närheten, så kallad homes passed.
Det kan nås med en utbyggnad till 78 procent i glesbyggt område, homes passed.
”Regeringens mål missgynnar landsbygden”
Målet ter sig bra ur ett nationellt perspektiv men missgynnar landsbygden på ett
oacceptabelt sätt. ”Kommuner och regioner har satt upp egna lokala mål som i de flesta fall
motsvarar eller överstiger de nationella målen. Den högre ambitionsnivån är vi glada över,
bredband med höga hastigheter är helt avgörande för en gynnsam samhällsutveckling. Den
här utbyggnaden kommer dock inte att kunna ske om inte det offentliga och det privata
börjar samarbeta.”
TechSverige konstaterar att –”För många kommuner är bredband i glesbygd ett antingen
eller för framtiden.” För att belysa konsekvenserna har de applicerat sina
schablonberäkningar på fem kommuner varav Hörby kommun är en.
”Hörby kommun
Bredband utbyggt i hela kommunen kan ge ytterligare skatteintäkter på 50 miljoner kronor
årligen och ytterligare 100 personer i sysselsättning.
En utbyggnad till alla i Hörby kommuns glesbygd uppskattas kosta 110–120 miljoner kronor.”

Samhällsekonomiska konsekvenser
De samhällsekonomiska konsekvenserna är svårare att omsätta i ekonomiska termer. Därför
tar vi stöd i Acreos Rapport acr061015 Analys av samhällsekonomiska effekter av FTTH i
Skåne och Blekinge. I rapporten skriver författarna Marco Forzati och Crister Mattsson
följande.
”Studien ger ett kvantitativt estimat på de samhällsintäkter som en fiberbaserad
bredbandsinfrastruktur kan resultera i. Vi använder oss av de modeller som vi har utvecklat
för att analysera den samhällsekonomiska påverkan av fibernät på kommunal, regional samt
nationell nivå.”
Rapporten fokuserar på två områden. Digitala tjänster inom äldreomsorgen samt ökad
sysselsättning och den effekt som det ger i ökade skatteintäkter. Omsatt till Tomelilla
kommun ger beräkningar följande potential. Rapporten har lagt in vad effekterna av en ökad
bredbandspenetration med 10 % kan innebära. Totalt beräknas de samhällsekonomiska

15
27

effekterna uppgå i dessa två delar ge drygt ett positivt utfall på 20 mkr årligen. Besparingen i
hemtjänst beräknas till drygt 5 mkr och ökade skatteintäkter med 15 mkr.

Rapport PTS-ER-2022:19
”PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2021 En geografisk översikt av tillgången
till bredband och mobiltelefoni i Sverige” visar att Sveriges totala bredbandstäckning närmar
sig Regeringens bredbandsmål. I de områden där befolkningskoncentrationen är stor är
bredbandstäckningen väl utbyggd. Glappet är stort är utanför tätorterna där endast 62 %
hade tillgång till fiber 2021.

Problemen har varit tydliga under många år och har tidigare lyfts i flera rapporter.
Information från EU-finansierade rapporten ”Förstudie om fortsatt bredbandsutbyggnad i

centrala och östra Skåne” författad av Pia Vingestråle, Ledarskapskonsult och författare
från 2017-04-30.
Tomelilla kommun var aktivt med och arbetade fram underlaget i rapporten. Eftersom
Tomelilla kommun varit en föregångare genom att tidigt engagera sig i
bredbandsutbyggnaden kunde visa på goda exempel som redan genomförts med bra
erfarenheter (se punkt 2.9 nedan).
Trots att rapporten har flera år på nacken är det mycket som fortfarande är aktuellt och
många av farhågorna har besannats och förstärkts med tiden.
” Denna förstudie tittar på var vita fläckar kan uppstå i samband med bredbandsutbyggnad.
Var riskerar vi få områden där infrastruktur i form av fibernät inte kommersiellt kommer att
16
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byggas ut? Förstudien tittar även på nyttan med bredband samt vilka strategier
kommunerna kan ha för att kunna hantera bredbandsfrågan på ett bra sätt.
Denna förstudie, även kallad ”Bredbandsprojektet” eller ”Trettonprojektet”, har bedrivits
gemensamt av tretton kommuner i centrala och östra Skåne. Kommunerna är: Bromölla,
Eslöv, Hässleholm, Hörby, Höör, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla,
Ystad och Östra Göinge.

Vem ansvarar för att bredbandsutbyggnad sker?
Regeringen har framfört att bredbandsutbyggnad i första hand ska genomföras av
marknaden. Det finns en målsättning att 95 % av hushållen år 2020 ska ha tillgång till
bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s. År 2025 är målet att Sverige ska vara helt
uppkopplat.
Trots att bredbandsfrågan i grunden inte ägs av kommunerna så riskerar frågan ändå att
hamna i knät hos respektive kommun. När utbyggnad inte sker på landsbygden – och när
byaföreningar på landsbygden får avslag på sin ansökan om statliga bidrag – då är det till sin
kommun medborgarna vänder sig. Kommunen förväntas då ha någon form av plan för
bredbandsutbyggnad.”
I rapporten kan vi hämta följande texter
”1.3 Problembild
Utbyggnad inom tättbebyggt område sker på kommersiella grunder av marknaden men
medel kommer sannolikt att saknas för att möjliggöra utbyggnad av fiber på landsbygden.
Kostnad per hushåll, för utbyggnad, är betydligt högre på landsbygden vilket innebär att
marknaden idag inte är intresserad av att börja gräva ner bredband i glesbygdsområden. De
kommuner som till stor del består av landsbygd har börjat inse att det inte är självklart att
utbyggnad sker av marknaden i glest befolkade områden.”

”2.7 Vad driver utbyggnad av bredband?”
”Även för kommunerna finns goda skäl att få till en utbyggnad av bredband till alla
medborgare. Den demografiska utvecklingen innebär att antal pensionärer framöver
kommer att öka. Med en åldrande befolkning kommer kostnader för hemtjänst och sjukvård
att stiga, något som riskerar att belasta kommunernas ekonomi. Att hitta alternativ till vissa
av nuvarande kommunala tjänster kommer därför att vara en central fråga i framtiden. Att
kunna erbjuda en god service till medborgarna framöver är viktigt. Digitala tjänster kommer
att utgöra en viktig komponent i detta – och digitala tjänster ställer krav på att det finns
tillgång till ett väl fungerande snabbt och stabilt bredband. Därför finns det, utöver önskemål
från medborgare och näringsliv om att få tillgång till bredband, även för den egna
kommunala verksamhetens del goda skäl för kommunerna att se till att medborgarna får
tillgång till en väl fungerande kommunikationslösning.”
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”2.9 Hur kan utbyggnad ske på bästa sätt?
Vi kan se att takten på utbyggnad av fibernätet ökar när:
a) Det finns tydliga politiska beslut i kommunen
b) Kommunen väljer att vara aktiv och proaktiv i bredbandsfrågan
c) Det finns en organisation i kommunen som har ett tydligt uppdrag att arbeta för att
stödja eller genomföra bredbandsutbyggnad”
”2.10 Kommer bredbandsutbyggnad att kunna genomföras av marknaden?
Från centralt håll har uttalats att det är marknaden som ska genomföra utbyggnad av
bredband i Sverige. Vid dialog med kommunerna framkommer att marknaden visserligen
bygger ut - men framförallt när följande förutsättningar är uppfyllda:
a) När bebyggelse ligger tätt, framförallt i tätorter (och ibland i småorter).
b) När det finns en hög anslutningsgrad i området.
Leverantörerna är intresserade av att gräva ner fiber - men de måste kunna räkna hem sin
investering. Därför är avstånd mellan hushåll samt andel hushåll som vill ansluta sig till
fibernätet faktorer som är direkt avgörande för om utbyggnad kan komma att ske. När det
handlar om landsbygd där det är långt mellan fastigheterna och där intresset att kosta på en
fiberanslutning är lågt är det inte självklart att utbyggnad av fibernätet kommer att
genomföras av marknaden - åtminstone inte inom den tidsram som regeringens, regionens
och kommunernas bredbandsstrategier talar om. Frågan är då vem som ska finansiera och
vem som är beredd att investera för att få denna så samhällsviktiga infrastruktur på plats?”

Analys av fördelar och nackdelar till en avyttring av kommunens
fibernät
Grunden för att säkerställa en fiberutbyggnad som ger en bredbandstäckning till alla
kommunens invånare och verksamheter ligger i det engagemang som kommunen har i
frågorna kring bredbandsutbyggnad. Att överlåta enbart till marknadens krafter att lösa
utbyggnaden är och kommer att bli ett misslyckande. Marknadens krafter kommer att bygga
så länge det är marknadsmässigt och det finns en lönsamhet i utbyggnaden. Det som blir
kvar efter att de lönsamma delarna plockats bort kommer att vara en stor utmaning som
många kommuner kommer att sitta kvar i efter att marknadskrafterna plockat russinen.
Att det är flera fiberbyggare inom kommunerna har framhållits som något positivt och bra
för konkurrensen. Dock blir effekten i de flesta fall att det etableras dubbla eller flerdubbla
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infrastrukturer där det bor många människor och ingen fiberinfrastruktur i glesare områden.
Investeringar som rätt använda skulle räckt att täcka hela området etableras i stället på ett
samhällsekonomiskt ineffektivt sätt då marknadskrafterna får fritt spelrum. PTS visar att
tillgången till 1 Gbit/sek för hushåll och företag nationellt har nått 96 % (2021) tittar vi på
tillgången för fiber för hushåll utanför tätort och småort är denna siffra 62 % (2021). Många
av de som tillhör den grupp på landsbygden som inte har tillgång till en fiberinfrastruktur
kommer också att drabbas hårdare av de avvecklingar av mobilnät (2G och 3G) samt
nedmontering av ADSL som ska slutföras till år 2025 / 2026. Eftersom marknaden är
begränsad i dessa områden och det är upptill marknadskrafterna att lösa dessa områden är
det troligt att ansvaret för de invånare och verksamheter som finns kvar i de glesare
områdena kommer att falla tillbaka till kommunerna.

Fördelar med att avyttra kommunens fibernät
Fördelarna med att avyttra nätet ligger främst kopplat till administration och den initiala
utmaningen till att kunna få en ekonomi endast kopplad till fiberverksamheten. Med ett litet
nät med få hushåll och verksamheter är utmaningarna stora.
1. Minskade krav och mindre ansvar.
Som nätägare krävs att många olika funktioner måste finnas på ett eller annat sätt.
Dessa kan vid en försäljning överlåtas till den köpande parten. Några väsentliga
punkter behöver hanteras;
o Driftsäkerhetsavtal behöver upprätthållas, underhåll, reparationer och service
till kunder.
o Ledningsutsättning, uppdatering av Ledningskollen
o Även om en hel del tjänster kan köpas in kommer det att krävas att vissa
funktioner behöver hanteras om nätet behålls. Beställarkompetens krävs för
inköp och upphandlingar, rapportering till myndigheter (PTS) förväntas öka
kopplat till att fibernätet blir än viktigare i framtiden.
o Hantering av förtätning och övriga entreprenader inom nätet
2. Frigörande av resurser och personal som kan användas till andra funktioner inom
kommunen.
3. Den ekonomiska kalkylen kopplad till dagens situation och antal kunder ger ett svagt
ekonomiskt utbyte med relativt stora underskott. Den effekt med stordriftsfördelar
som kräver en stor volym på anslutna kunder är mycket svår att uppnå med de
begränsningar som finns i nätet.

Nackdelar med att avyttra kommunens fibernät
Genom att avyttra kommunens fibernät minskas möjligheterna att påverka den fortsatta
utvecklingen inom kommunen. Detta kommer vid en avyttring fortsatt kräva resurser att
bevaka att de invånare och verksamheter inte hamnar utanför den digitala utvecklingen.
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1. Kontroll över infrastrukturen skapar bättre förutsättningar att samarbeta med
andra aktörer inom området. Genom att avhända sig bredbandsinfrastrukturen
kommer det bli svårare att styra den digitala utvecklingen i kommunen.
2. Vid utrullning av digitala välfärdstjänster med vård och omsorgstjänster kommer
kommunen att vara helt beroende av nätägarna i kommunen. En ytterligare
utmaning i kommunen är att det redan idag är många nätägare som behöver
samverka för att kommunen ska ha en enhetlig plattform. Denna samverkan finns
inte idag och det finns få initiativ för att detta ska komma tillstånd mellan de olika
nätägarna.
3. Fortsatta investeringar från kommunens sida för att nå bredbandsmålen riskerar
om det inte finns ett eget nät där investeringen kan aktiveras att bli en direkt
kostnad i kommunens budget.

Rekommendationer
1. Samarbete med andra kommunala stadsnät
Fösta steget i den kommande processen bör vara att utreda alternativet att genom
samarbete på ägarnivå eller avtalsnivå kan skapa en situation där kontrollen över nätet kan
bibehållas. Delar av fördelarna med att avyttra nätet skulle kunna reduceras och kanske till
och med elimineras med ett samarbete med andra kommunala stadsnät vilka arbetar med
liknande syfte som Tomelilla kommun. Det finns ett antal stadsnät i närområdet där
samarbete eventuellt skulle kunna etableras för att tillsammans kunna bli starkare och lyfta
verksamheterna på ett positivt sätt. Exempelvis stadsnäten i Skurup och Ystad vilka arbetar
med ett syfte att uppnå en bredbandstäckning som innefattar alla kommuninvånare. Det
finns möjligheter både genom kommunallagen och teleundantaget (se not 1 nedan) att
kunna skapa ett samarbete på kommunal nivå utan formell upphandling enligt LOU.

2. Avvakta med beslut om försäljning
Avvakta med försäljningen för att kontrollera hur det utvecklas. Det sker en stor utveckling
såväl som en stor avveckling som på helt olika sätt påverkar möjligheterna för boende och
verksamheter på landsbygden. Inom några år kan vi få svar på en del av nedanstående frågor
och undanröja de hot som följer med utveckling och avveckling.
-

Hur utbyggnaden fortsätter fram till 2025 / 2026. Sker den utbyggnad som krävs för
att nå regeringens bredbandsmål?
Hur ser det ut efter nedsläckningen av 2G, 3G och ADSL? Finns det alternativ för de
som bor i de glesare områdena?
Ingen risk för återbetalning av beviljade bidragsmedel. Kan nya möjligheter till bidrag
öppnas för att lösa kvarvarande vita fläckar?
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3. Försäljning av nätet
Om fördelarna bedöms vara större att sälja nätet än att behålla det finns det några
punkter att ta hänsyn till.
-

-

Säkerställa att alla de krav som Jordbruksverket satt upp för bredbandsbidragen som
Tomelilla kommun erhållit uppfylls. Detta genom att identifiera samtliga villkor som
ska vara uppfyllda även efter försäljningen. Av såväl beslutet om stöd från
Jordbruksverket som bilagan till beslutet framgår flertalet villkor som behöver följa
med i ett eventuellt överlåtelseavtal. Allt från att den passiva infrastrukturen inte får
ändras fysiskt, till att nätet ska vara öppet, till att en felaktig förmån inte får uppstå
vid försäljning av nätet.
Ställa fortsatta utbyggnadskrav och förtätningsansvar som ett villkor för köparen till
nätet.
Ställa krav på att vård och omsorgstjänster ska kunna etableras i nätet till rimliga
villkor.

Not 1
I 3 kap. 6 § LOU finns det så kallade teleundantaget. Det innebär att lagen inte gäller för en upphandling som
huvudsakligen syftar till att ge en upphandlande myndighet möjlighet att (1) tillhandahålla eller driva ett
allmänt kommunikationsnät, eller (2) för allmänheten tillhandahålla en elektronisk kommunikationstjänst.
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Bilaga1 Juridiskt utlåtande Reuterman Advokatbyrå
2022-05-17

Genomgång av Länsstyrelsen i Skånes beslut avseende projektstöd till Tomelilla kommun
Länsstyrelsen i Skåne har i beslut den 5 april 2017 beviljat Tomelilla kommuns ansökan om
projektstöd för ”Utbyggnad av fiberoptiskt bredband – Norra Ullstorp, Gärarp, Norra Smedstorp,
Bertilstorp, Illstorp, Andarum och Gussaröd” (”Beslutet”).
Av Beslutet framgår att Tomelilla kommun kan få högst 60 procent men inte mer än 7 283 223 kronor
i stöd från landsbygdsprogrammet 2014-2020 för de utgifter som ger rätt till stöd. Av Beslutet
framgår även att ”övrig privat finansiering”, dvs. egenfinansiering, uppgick till 4 855 482 kr. Totalt
uppgick kostnaden för projektet till 12 138 705 kr.
Av s. 2 i Beslutet framgår att länsstyrelsen till en början beslutade att slutdatum för projektet skulle
vara 2020-12-31. Under april 2020 ansökte Tomelilla kommun om att förlänga slutdatumet för
projektet och fick det beviljat. Den 10 maj 2021 ansökte Tomelilla kommun om slututbetalning av
projektstöd. Länsstyrelsen i Skåne fattade beslut om slututbetalning av projektstöd den 27 oktober
2021. Totalt har 7 283 223 kronor utbetalats i projektstöd till Tomelilla kommun. Mot bakgrund av
att länsstyrelsen fattade beslut om slututbetalning av projektstöd den 27 oktober 2021 utgör detta
datum också slutdatum för projektet. Av beslutet om slututbetalning framgår följande på s. 3:
”Behåll din produktiva investering i minst 5 år efter slututbetalning
Under minst 5 år från och med dagen för slututbetalningen av stödet ska du
•

säkerställa att investeringen används på det sätt som var tänkt från början

•

säkerställa att produktionsverksamheten inte upphör

•

säkerställa att ingen part får en felaktig förmån om du överlåter infrastruktur

•

följa de mål och villkor för investeringen som framgår av detta beslut så att karaktären på
investeringen inte ändras

•

säkerställa att investeringen finns kvar i Sverige

Om du inte behåller din produktiva investering kommer vi att göra ett återkrav i proportion till hur
lång tid som återstår av femårsperioden.”
Ovan framgår att projektets slutdatum var 2021-10-27, vilket innebär att ovanstående villkor gäller
t.o.m. 2026-10-26.
Vidare framgår följande av bilaga 2 till Beslutet, se s. 5 i bilaga 2:
”13. Konkurrensutsätt försäljningen om du inte ska behålla investeringen.
Du ska konkurrensutsätta försäljningen om du säljer den passiva bredbandsinfrastrukturen under
projekttiden eller inom fem år från och med den dag då du får den slutliga utbetalningen av stödet.
Vid försäljningen ska du följa sten 9 a till 9 f i avsnitt 9. Du ska därefter upprätta ett kontrakt med den
anbudsgivare som har det högsta eller det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Villkoren i
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kontraktet ska vara samma villkor som de villkor som du ställer upp i anbudsförfrågan. Kontraktet ska
innehålla den avtalade köpesumman.”
Av s. 2 i bilaga 2 till Beslutet, se s. 6 framgår följande:
”14. Behåll investeringen oförändrad i fem år efter slututbetalning
Du ansvarar för att följande villkor är uppfyllda under fem år från och med slututbetalningen av
stödet.
•

Den passiva infrastrukturen får inte ändras fysiskt.

•

Den passiva infrastrukturen ska användas för samma ändamål som den byggdes för när du
beviljades stöd.

•

Det får inte uppstå en felaktig förmån för dig eller en ny ägare i samband med ett ägarbyte.

En felaktig förmån kan uppstå om du säljaren infrastrukturen och du inte har konkurrensutsatt
försäljningen eller om intäkten från försäljningen är större än utgifterna för den del av investeringen
som du inte har fått stöd för. Stödet kommer sänkas med den överskjutande delen om intäkten är
större än utgifterna för den del av investeringen som du inte får stöd för.
Det ovanstående innebär att det är möjligt att överlåta den passiva infrastrukturen till annan part
genom en konkurrensutsättning. Dock får det inte uppstå en felaktig förmån vid försäljningen. Det
innebär att en felaktig förmån uppstår beträffande den del av försäljningspriset som överstiger
beloppet 4 855 482 kr (egenfinansiering). Om det uppstår en sådan felaktig förmån ska den
återbetalas.
Vidare behöver Tomelilla kommun, i ett avtal med en eventuell förvärvare av nätet, säkerställa att
förvärvaren åtar sig att uppfylla de krav som följer av Beslutet.
Dessa krav är följande.
1. Den passiva infrastrukturen får fram till 2026-10-26 inte ändras fysiskt. Det innebär att en
förvärvare av nätet inte får förändra den passiva infrastrukturen över huvud taget. Den
passiva infrastrukturen ska fram till 2026-10-26 uppfylla kraven för nästa generations
accessnät (NGA-nät) enligt den definition som EU-kommissionen använder (6 kap. 5 §
förordning (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder).
2. Den passiva infrastrukturen ska fram till 2026-10-26 användas för samma ändamål som den
byggdes för när stödet beviljades. Det innebär att nätet även fortsättningsvis ska användas
för bredbandstjänster i Agusa-Eljaröd.
3. Om förvärvaren före 2026-10-26 avser att avyttra nätet får det inte uppstå en felaktig
förmån för förvärvaren. Detta innebär att förvärvaren åläggs samma krav som Tomelilla
kommun vid förvärvarens eventuella försäljning av nätet före 2026-10-26.
4. Den skylt som Tomelilla kommun har åtagit sig att sätta upp synlig för allmänheten i
anslutning till projektet ska vara kvar fram till och med 2026-10-26.
5. Eftersom Tomelilla kommun åtagit sig att svara på uppföljningsfrågor beträffande nätet ska
även förvärvaren åläggas en motsvarande skyldighet gentemot Tomelilla kommun.
6. Nätet ska vara öppet. Förvärvaren ska ge tillträde till infrastrukturen på rättvisa och icke
diskriminerande villkor. Förvärvaren ska även garantera att priset för tillträdet till nätet är
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skäligt (dvs. marknadsmässigt). Villkor för tillträde samt skälig prissättning i bredbandsnätet
gäller i sju år från den dag då slututbetalning av stödet har skett, dvs. till och med 2028-1026. Tillträde till kabelrör gäller dock för en obegränsad tidsperiod, dvs. för all framtid.
7. Fram till 2026-10-26 gäller särskilda bestämmelser avseende kontroll och dokumentation av
bredbandsnätet (se punkt 16.a till och med 16.g i bilaga 2 till Beslutet).
8. För det fall förvärvaren inte följer villkoren eller reglerna för det stöd som Tomelilla kommun
har erhållit ska förvärvaren åläggas att ersätta Tomelilla kommun om Länsstyrelsen i Skåne
av någon anledning kräver tillbaka tidigare utbetalade stödmedel.
9. En eventuell förvärvare av nätet ska bereda Tomelilla kommun möjlighet till kontroll och
genomgång av dokumentation till utvisande av att förvärvaren följer villkoren i Beslutet.
10. Slutligen ska Tomelilla kommun förbehålla sig rätten att häva ett eventuellt förvärvsavtal om
det skulle visa sig att förvärvaren på ett allvarligt sätt bryter mot de villkor som gäller för
stödet.
______________
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Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Henrik Lundblad
Titel: Enhetschef näringsliv och exploatering
E-post: henrik.lundblad@tomelilla.se
Mobil: 070 – 995 82 08

Diarienummer: SBN 2022/94
Datum 2 juni 2022

Förslag till förlängning av
markanvisningsavtal
Förvaltningens förslag till beslut

Då Brösarps Fastighetsförvaltning AB avstått att mer i detalj beskriva
genomförandet av projektet föreslås Samhällsbyggnadsnämnden att avslå
förfrågan och uppdra till förvaltningen att inleda en öppen
markanvisningsprocess.

Ärendebeskrivning

Brösarps Fastighetsförvaltning AB har ansökt om att få förlängt det utgångna
markanvisningsavtalet (se bilaga: Markanvisningsavtal - Brösarp 5:5, handlingsid: Sbn
2022.899) med fem år. Inom fastigheten på 14 000 m2 kan man bygga ett 20-tal
villor.
Det utgångna markanvisningsavtalet reglerar att fastigheten säljs i befintligt skick.
Köpeskillingen enligt avtal är satt till två miljoner kronor, där köparen är ansvarig för
att utveckla fastigheten inklusive en gemensamhetsgata.
I dialog mellan samhällsbyggnadsnämnden och förvaltningen den 20 maj 2022
diskuterades att förvaltningen bör presentera ett antal alternativ.
I framställan har Brösarps Fastighetsförvaltning AB informerat om att:
”Vi har f.n. två utvecklingsförslag på området som vi kallar ’Brunnsviks Gårdar’ se
bilaga. Försäljning av bostadsrätter alternativt uthyrning blandat lång och korttid.”
Se bilagor i beslutsunderlaget.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Plan och exploatering, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Brösarps Fastighetsförvaltning AB önskar bara beslut om förlängning varför
alternativet om omförhandling bör ses som ett möjligt avslag till förlängning. Att
förlänga ett avtal som löpt under fem år utan en indexuppräkning borde strida mot
kommunens princip att antingen låta värdera marken alternativt sälja den öppet via
anbud.
Enhetschef för näringsliv och exploatering Henrik Lundblad presenterar
följande tre alternativ från förvaltningen:

1. Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till förvaltningen att förlänga
markanvisningsavtalet.
2. Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till förvaltningen att förlänga
markansvisningsavtalet med följande justeringar:
• Det nya priset skall räknas upp i enlighet med KPI, alternativt
fastighetsprisindex, alternativt borde en ny värdering göras.
• Det slutliga priset skall i avtalet räknas upp i enlighet med
fastighetsprisindex.
• En handpenning på 15 % skall regleras inom 12 månader efter
ingånget avtal. Vid ej genomfört köp skall handpenningen tillfalla
kommunen.
• Avtalet begränsas till tre år.
3. Samhällsbyggnadsnämnden avslår förfrågan och uppdrar till
förvaltningen att inleda en öppen markanvisningsprocess.
Då Brösarps Fastighetsförvaltning AB avstått att mer i detalj beskriva
genomförandet av projektet föreslås samhällsbyggnadsnämnden att avslå
förfrågan och uppdra till förvaltningen att inleda en öppen
markanvisningsprocess.
Ekonomiska konsekvenser
Genom exploatering möjliggör vi för ytterligare invånare i kommunen, vilket torde
vara ekonomisk fördelaktigt. Då exploatören önskar förlänga avtalet utan en extern
värdering är det svårt att bedöma om priset är skäligt.

2 (3)
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Barnperspektivet
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för barnperspektivet.
Miljöperspektivet
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för miljöperspektivet.
Uppföljning
Exploateringskalkylen på områdena följs upp årligen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, enhetschef näringsliv och exploatering Henrik Lundblad, 2022-0602.
Mejlkonversation - Markanvisningsavtal Brösarp 5:5, handlingsid: Sbn 2022.898.
Markanvisningsavtal - Brösarp 5:5, handlingsid: Sbn 2022.899.
Prospekt - Brösarp 5:5, handlingsid: Sbn 2022.900.
Illustrationsplan - Brösarp 5:5, handlingsid: Sbn 2022.901.
Plan - Brösarp 5:5, handlingsid: Sbn 2022.902.
Plan och exploatering

Henrik Lundblad
Enhetschef näringsliv och exploatering
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen för kännedom
Enhetschef näringsliv och exploatering Henrik Lundblad

3 (3)
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From:
Sent:
To:
Subject:

Henrik Lundblad
Wed, 8 Jun 2022 21:12:11 +0000
Johanna Kandell
VB: Markanvisningsavtal Brunnsviks Gårdar

Hej Johanna.
Kan du bilägga detta mail med bilagor till Markanvisningsärendet?
Tack!
Henrik

Henrik Lundblad
Exploaterings- och näringslivschef
Telefon: 0417-18208
E-post: henrik.lundblad@tomelilla.se
-----Ursprungligt meddelande----Från: D. Ingemar Bjerkborn <ingemar@bjerkborn.se>
Skickat: den 8 mars 2022 11:19
Till: Henrik Lundblad <Henrik.Lundblad@tomelilla.se>
Ämne: Markanvisningsavtal Brunnsviks Gårdar
Hej Henrik,
Återkommande till vårt samtal förra veckan. Översänder det markanvisningsavtal som vi tecknat. Jag har haft
diskussioner med Ingrid Järnefelt avseende fortsättningen. Dels att kommunen skulle "lösa in" våra nedlagda
kostnader för planarbetet alternativt en förlängning av avtalet. Vi skulle föredra en förlängning av avtalet med ca 5
år. Vi känner oss nu redo att gå vidare då det endast återstår 6 osålda tomer på Tockabjärsområdet.
Vi har f.n. två utvecklingsförslag på området som vi kallar "Brunnsviks Gårdar" se bilaga. Försäljning av
bostadsrätter alternativt uthyrning blandat lång och korttid.
Emotser gärna om det finns möjlighet till ett relativt snabbt svar avseende kommunens inställning till förlängning.
Avslutningsvis, kan Du ge mig mer information avseende frukostmötet på fredag.
Mvh
Ingemar B
__________________________________________
D.Ingemar Bjerkborn
Box 5003, 200 71 Malmö
Besöksadress Stjärnplan 3, Limhamn
040-15 59 05 Mobil 070-741 30 60
Mail: ingemar@bjerkborn.se
Av Boverket utsedd Intygsgivare för ekonomiska planer
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Brunsvik

Inspiration till en ny bebyggelse i
Brunsvik utanför Brösarp har
hämtats från den närliggande
Södra Björstorps gård.

Brunsviks Gårdar

Södra Björstorp

Södra Björstorp

Brunsvik
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Med inspiration hämtad från närliggande
Södra Björstorp vill vi uppföra 3 st
tiokantiga kringbyggda gårdar.
Var och en inrymmer 6 radhuslägenheter
med inredningsbar vind. Innergårdarna får
en gemensam yta i mitten, parkeringar och
förråd åt öster och bostadsentréer åt
väster. Alla bostäder får egna uteplatser
med västersol.
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1. Illustrationsplan
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Brunsviks Gårdar
S02

3

ENTRÉ

SOV 7,8 m2

DM

BAD

KÖK
ST

TT

Bostäderna utgörs av likadana
segment av tiokantingen. Som
standard erhåller man en bostad på
3 RoK på 85 m2. Man kan sedan
välja att sätta in en trappa i den
stora klädkammaren, upp till en
inredningsbar vind om ytterligare 58
m2. Totalt erhålles då en
bostadsarea på 143 m2.
Vindsvåningen förses med
takfönster som ljusinsläpp.

TM

L

H/U
K/F

Fasader utgörs av en mörk träpanel
och taken med 45° lutning täcks
med papp.

3 RoK 85 m2
+
INREDNINGSBAR VIND

KLK

KLK
ALLRUM 28 m2

SOV 12 m2
KLK

Bottenplan

INREDNINGSBAR VIND 58 m2
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Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Henrik Lundblad
Titel: Näringslivschef
E-post: henrik.lundblad@tomelilla.se
Mobil: 070 – 995 82 08

Diarienummer: SBN 2022/82
Datum 10 juni 2022

Förslag till riktlinje för försäljning av
tomtmark för privatbostad
Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta
förvaltningens förslag till riktlinje för försäljning av tomtmark, med handlingsid: Sbn
2022.905.

Ärendebeskrivning

Tomelilla kommun kommer inom kort att införa en e-tjänst till den kommunala
tomtkön. Detta för att säkerställa en mer rättssäker, effektiv och aktualiserad kö.
Detta då det tidigare har varit svårt att bedöma aktualiteten i tomtkön då man inte
varit tvungen att förnya eller bekräfta sin plats.
Tidigare har också företag kunna ställa sig i kö på inte sällan flera tomter.
Förvaltningen föreslår att tomtkön enbart skall vara för privatpersoner där företag
kommer att erbjudas bostadsmark via markanvisningar och markanvisningsavtal.
Kopplat till aktualiteten och för att möta kommuninvånarens förväntan anser vi
också att man bara ska kunna stå i kön på de områden där vi har ett planuppdrag för
att frigöra tomter.
I det fall det finns tomter som inte efterfrågats via tomtkön ska de även kunna
marknadsföras och förmedlas via andra kanaler, såsom exempelvis Hemnet.
Ekonomiska konsekvenser
Förtydligandet av riktlinjerna kommer att göra att förvaltningen får en tydligare och
effektivare styrning.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Plan och exploatering, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Genom att använda sig av ytterligare kanaler torde det inte vara orimligt att
kommunen når fler intressenter varför priset för tomterna borde kunna gå upp vilket
på sikt vore positivt för ett allmänt ökat bostadsbyggande.
Barnperspektivet
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för barnperspektivet.
Miljöperspektivet
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för miljöperspektivet.
Uppföljning
Pris och prisförändringen av försäljning följs upp via mäklare efter ett år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, enhetschef näringsliv och exploatering Henrik Lundblad, 2022-0602.
Riktlinje för försäljning av tomtmark för privatbostad, handlingsid: Sbn 2022.905.
Plan och exploatering

Henrik Lundblad
Näringslivschef
Beslutet skickas till:
Enhetschef näringsliv och exploatering Henrik Lundblad
Kommunstyrelsen för kännedom
KFS/Johanna Kandell
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Beslutad av: Samhällsbyggnadsnämnden
Datum: 2022-06-17
Beslutsparagraf: Sbn § xx/2022
Börjar gälla: xxxx-xx-xx
Dokumentansvarig politisk instans:
Samhällsbyggnadsnämnden
Dokumentansvarig tjänsteperson: Enhetschef näringsliv och
exploatering
Följs upp: Varje mandatperiod eller oftare vid behov

REGELDOKUMENT

Diarienummer: Sbn 2022/82
Kommunal författningssamling
Nr xx

RIKTLINJE

Riktlinje för
försäljning av
tomtmark för
privatbostad
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Tomelilla kommuns
styrdokument
Regeldokument
Regeldokument är dokument som talar om hur kommunen ska arbeta.
Regeldokument kan också vara lokala föreskrifter om olika bestämmelser
som kan påverka kommuninvånare eller företag.
REGELEMENTEN RIKTLINJER RUTINER

Målinriktade dokument
Målinriktade dokument visar vad kommunen vill uppnå, strävar efter eller har som mål.
VISION PROGRAM OCH STRATEGIER PLANER HANDLINGSPLANER
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Riktlinje för försäljning av tomtmark för
privatbostad
Syftet med dessa riktlinjer är att klargöra kommunens grundläggande principer
för hur Tomelilla kommun ska sälja tomtmark för privatbostad till
privatpersoner. Kommunal tomtmark till företag regleras via Riktlinje för
markanvisningsavtal.

Utgångspunkter och mål för bostadstomtmark i Tomelilla
kommun

I Tomelilla kommun finns ett antal vägledande/styrande dokument som kan anses
relevanta för riktlinjerna för försäljning av tomtmark för privatbostad där visionen
och bostadsförsörjningsstrategin kan anses vara extra relevanta. I det fall visionen
och eller bostadsförsörjningsstrategin revideras bör man också revidera dessa
riktlinjer.
Tomelilla kommun skall tillhandahålla en kommunal tomtkö.
•
•
•
•
•

Bara privatpersoner kan stå i tomtkön med syfte till bostad för eget bruk.
Det är bara möjligt att stå i kö på ett område där det finns tomter alternativt där
kommunen via ett planuppdrag fattat beslut om tomter.
Tomter och områden med planuppdrag för tomter till tomtkön skall
kommuniceras via www.tomelilla.se.
Tomtkön görs tillgänglig genom en e-tjänst.
Sökande måste bekräfta sin plats elektroniskt årligen.

I det fall det finns tomter utan sökande i tomtkön kan tomterna marknadsföras och
förmedlas också via andra kanaler.
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Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Henrik Lundblad
Titel: Enhetschef näringsliv och exploatering
E-post: henrik.lundblad@tomelilla.se
Telefon: 0417 – 182 08

Diarienummer: SBN 2022/88
Datum 3 juni 2022

Yttrande gällande Dagvattenplan för
Ystads kommun
Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lämna yttrande till samråd gällande
Dagvattenplan för Ystads kommun utan invändningar.

Ärendebeskrivning

Ystad kommun har skrivit fram en dagvattenplan för att kunna arbeta med dagvatten
på ett strategiskt och systematiskt sätt. Planen ska också göra det möjligt att arbeta
mot flera av kommunens största miljöutmaningar samtidigt.
Att ha en plan för ett strategiskt och systematiskt arbete med dagvatten torde som de
beskriver skapa bättre förutsättningar för att nå Ystad kommuns mål Vattenmiljöer i
balans, Hållbart nyttjande av markresurser samt En giftfri miljö och ett mer resurseffektivt
samhälle.
Förvaltningen ser positivt på planen, dess syfte, struktur och innehåll. Vi ser
ingenting i planen som kan ha en negativ påverkan på Tomelilla kommun. Tvärtom
torde det ligga i alla kommuners intresse att ha ett strategiskt och systematiskt arbete
för en effektiv dagvattenhantering där en plan borde underlätta.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Plan och exploatering, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Barnperspektivet
Inga direkta för Tomelilla. En ökad måluppfyllelse enligt ovan för Ystad kommun
torde dock vara positivt också för angränsande kommuner.
Miljöperspektivet
Inga direkta för Tomelilla. En ökad måluppfyllelse enligt ovan för Ystad kommun
torde dock vara positivt också för angränsande kommuner.
Uppföljning
Ingen uppföljning görs i Tomelilla kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, enhetschef näringsliv och exploatering Henrik Lundblad, 2022-0603.
Remiss - Förslag till Dagvattenplan för Ystads kommun, handlingsid: Sbn 2022.754.
Förslag till Dagvattenplan för Ystads kommun, handlingsid: Sbn 2022.753.
Plan och exploatering

Henrik Lundblad
Enhetschef näringsliv och exploatering
Beslutet skickas till:
Ystads kommun
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Ystads kommun
SAM 2019/202
2022-04-06
2022.896
2022-04-21

Remissutskick om Dagvattenplan för Ystads kommun
Bakgrund
I takt med att samhället exploateras och hårdgörs i allt högre grad samtidigt som grönytor
minskar, så blir vattnet i den bebyggda miljön en större utmaning. Samtidigt har
klimatförändringarna redan nu medfört ökade regnmängder som ytterligare bidrar till problemen.
Enligt prognoser kommer skyfall och kraftiga regn att öka med upp till 40 % till 2100 och drabba
södra Sverige värre än norra.
Genom att arbeta med dagvatten på ett strategiskt och systematiskt sätt är det möjligt att arbeta
mot flera av våra största miljöutmaningar samtidigt.
Dagvattnet transporterar kemikalier och näringsämnen till recipienterna och en god
dagvattenhantering kan bidra till att förbättra statusen i recipienterna. Dagvattenhanteringen har
också betydelse för hur väl ett samhälle kan hantera större mängder vatten, till exempel i
samband med skyfall och naturbaserade dagvattenlösningar kan skänka mervärden i form av ökad
attraktivitet och ökad biologisk mångfald.
Ystads kommuns övergripande mål Hållbara, attraktiva livsmiljöer och förutsättningar för en god jämlik
hälsa och livskvalitet i hela kommunen är den gemensamma utgångspunkten i kommunens
hållbarhetsarbete. I Miljöprogrammet för Ystads kommun konkretiseras kommunens arbete mot
den miljömässiga aspekten av de globala målen. Dagvattenplanen är ett viktigt steg i arbetet för
att uppnå kommunens strategiska miljömål Vattenmiljöer i balans, men även för att uppnå de
strategiska miljömålen Hållbart nyttjande av markresurser samt En giftfri miljö och ett mer resurseffektivt
samhälle.

Dagvattenplan för Ystads kommun
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i oktober 2019 att ge Tekniska avdelningen i uppdrag att ta
fram en Skyfallsplan och en Dagvattenplan för Ystads kommun. Dagvattenplanen, som har tagits
fram i bred samverkan med berörda enheter, innefattar en dagvattenpolicy som utgör
kommunens förhållningssätt samt vägleder och klargör kommunens övergripande inställning,
riktlinjer för rening och fördröjning av dagvatten, rutiner för arbetsgången i form av checklistor
för berörda processer och verksamheter samt ett kunskapsunderlag. I enlighet med kommunens
riktlinjer för styrdokument ska Dagvattenpolicyn antas av kommunfullmäktige och riktlinjerna
ska antas av kommunstyrelsen. Ansvarsfördelning och checklistor beslutas av förvaltningschef.
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Ni bereds nu tillfälle att yttra er angående Dagvattenplanen för Ystads kommun. Eventuella
synpunkter på Dagvattenplanen för Ystads kommun ska inkomma senast den 3 juni
2022. Remissvar skickas till sam@ystad.se. Ange diarienummer 2019/202.
Remissen skickas ut till ett antal remissinstanser enligt sändlista nedan.

Mer information
För mer information om Dagvattenplan för Ystads kommun och denna remiss kontakta
Alexia Lundberg, VA-strateg, alexia.lundberg@ystad.se eller
Mona Skoog, Miljö- och klimatstrateg, mona.skoog@ystad.se
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Sändlista
Nämnder och styrelser
Kommunstyrelsen
Barn och Utbildningsnämnden
Gymnasienämnden
Kulturnämnden
Socialnämnden
Myndighetsnämnden
Ungdomsfullmäktige
Ystad Energi AB
Ystad Hamn Logistik AB
AB Ystadbostäder
Ystad Industrifastigheter AB
Ystads Teater AB
AB Ystad Saltsjöbad
Kommuner
Simrishamns kommun
Sjöbo kommun
Skurups kommun
Tomelilla kommun

Hedvigsdals byalag
Hunnestads byalag
Inelstorps byalag
Kabusa byalag
Knickarps byalag
Kåseberga byalag
Köpingebro byalag
Köpingsbergs byalag
Löderups byalag
Nybrostrands byalag
Rögla byalag
Sjörup-Vallösa byalag
Snårestads byalag
Stora Herrestads byalag
Stora Köpinge-Svenstorps byalag
Svarte byalag
Sövestads byalag
Öja byalag
Örums byalag

Statliga myndigheter
Länsstyrelsen Skåne
Vattenmyndigheten Södra Östersjön
Havs- och vattenmyndigheten
Boverket
Berörda aktörer
Österlen VA
Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och
Tygeån
Svarteåns vattenråd
Sydkustens vattenvårdsförbund
Skivarpsåns och Dybäcksåns
vattendragsförbund
Svenskt vatten
Byalag
Bjäresjös byalag
Bussjöbygdens byalag
Eneborgs byalag
Glemminge byalag
Hagesta Byalag
Hammas byalag
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Ystads kommun
SAM 2019/202
2022.897
2022-04-21

DAGVATTENPLAN FÖR YSTADS
KOMMUN
Remiss 2022-04-05

PLAN
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AKTIVERANDE - VAD VI VILL UPPNÅ
Är vägledande och beskriver önskvärd utveckling av

PROGRAM

verksamheten.

Utgör grund för prioritering och beskriver hur kommunen ska

STRATEGI

uppnå uppsatta mål inom ett område.

PLAN

Konkreta mål och åtgärder och svarar på vad, vem, när och hur.

NORMERANDE - HUR VI SKA TÄNKA OCH GÖRA
FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Vägleder och klargör Ystads kommuns övergripande syn och
inställning till något.

RIKTLINJE

Säkerställer ett korrekt agerande och god kvalitet vid
handläggning och utförande.

RUTIN

Anger hur en fråga ska hanteras eller hur ett uppdrag ska
verkställas.

Dokumentet gäller för:

Gäller fr o m – t o m:

Fastställd av:

Ange vilken nämnd, ev.
vilka bolag

20xx-xx-xx - tills vidare

Kommunfullmäktige xx-xx-xx
§ xx
Ersätter: 20xx-xx-xx, § xx

Ärendenummer:

Ansvarig för uppdatering:

För revidering
ansvarar:

Tillhör Ystads kfs:
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Del 1 – Dagvattenplan
1. INLEDNING
Genom att arbeta med dagvatten på ett strategiskt och systematiskt sätt är det möjligt att arbeta mot flera
miljöproblem samtidigt. Dagvattnet transporterar kemikalier och näringsämnen till recipienterna, en god
dagvattenhantering har betydelse för hur väl ett samhälle kan hantera större mängder vatten, till exempel i
samband med skyfall, och naturbaserade dagvattenlösningar kan skänka mervärden i form av ökad attraktivitet
och ökad biologisk mångfald.
Kommunens övergripande mål Hållbara, attraktiva livsmiljöer och förutsättningar för en god jämlik hälsa och livskvalitet i
hela kommunen är den gemensamma utgångspunkten i kommunens hållbarhetsarbete. I Miljöprogrammet för
Ystads kommun konkretiseras kommunens arbete mot den miljömässiga aspekten av de globala målen.
Dagvattenplanen är ett viktigt steg i arbetet för att uppnå kommunens strategiska miljömål Vattenmiljöer i balans,
men även för att uppnå de strategiska miljömålen Hållbart nyttjande av markresurser samt En giftfri miljö och ett mer
resurseffektivt samhälle.
Dagvattenplanen innefattar dagvattenpolicy som utgör kommunens förhållningssätt samt vägleder och klargör
kommunens övergripande inställning, riktlinjer för rening och fördröjning av dagvatten, rutiner för arbetsgången i
form av checklistor för berörda processer och verksamheter samt ett kunskapsunderlag. I enlighet med
kommunens riktlinjer för styrdokument ska Dagvattenpolicyn antas av kommunfullmäktige och riktlinjerna ska
antas av kommunstyrelsen. Ansvarsfördelning och checklistor beslutas av förvaltningschef.

1.1

Bakgrund

Dagvattenflöden i samhället förändras då städer och infrastruktur byggs ut och fler ytor blir hårdgjorda. Samtidigt
bedöms regnen i framtiden bli kraftigare till följd av klimatförändringarna. Kvalitetsmässigt ställs allt hårdare krav
på rening av dagvatten för att recipienterna ska kunna nå satta miljökvalitetsnormer genom införlivandet av
vattendirektivet och åtgärdsprogrammen i svensk vattenförvaltning.
Ökade flöden och föroreningar i dagvatten gör att dagvattenhanteringen behöver utformas på ett mer hållbart sätt
med fler öppna dagvattenanläggningar för rening och fördröjning av dagvatten istället för direkt avledning via
nedgrävda ledningar till närmaste recipient. För att åstadkomma en hållbar dagvattenhantering behövs en
dagvattenplan som beskriver kommunens långsiktiga arbete med dagvatten.
Dagvattenplanen har tagits fram i ett förvaltningsövergripande arbete genom workshops och arbetsmöten med
deltagare från Plan, Bygglov, VA, Projekt/Gata, Park, MEX, Fastighet samt kommunens kommunekolog och
miljö-och klimatstrateg. Tyréns har haft rollen som projektledare, hållit i workshops och möten samt
sammanställtdagvattenplanen.

1.2

Syfte

Syftet med dagvattenplanen är att skapa ett arbetssätt och ett verktyg för en hållbar dagvattenhantering i Ystads
kommun. Dagvattenplanen ska tydliggöra vilka grundprinciper (dagvattenpolicy) som gäller för kommunens
dagvattenhantering samt hur ansvarsfördelningen mellan kommunens olika avdelningar och hos andra aktörer som
berörs av dagvatten ser ut. Det är viktigt att arbetet sker genom tätt samarbete mellan kommunens olika avdelningar
och övriga aktörer för att skapa en fungerande dagvattenhantering.

1.3

Avgränsningar

En specifik skyfallsplan är under framtagande och skyfallshantering ingår därmed inte i dagvattenplanen.
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1.4

Läsanvisningar

Dagvattenplanen är uppdelad i två delar:

Del 1
Dagvattenplan
Vad ska uppnås och hur når vi det?
•
•
•
•

Del 2
Kunskapssammanställning
Informationsmaterial internt och externt

Dagvattenpolicy
Ansvarsfördelning
Riktlinjer
Checklistor

• Ystads förutsättningar
• Dagvattenhantering: Information och
exempel
• Styrmedel

1.4.1
Del 1. Dagvattenplan
Del 1 som utgör dagvattenplanen beskriver vad arbetet med dagvatten ska uppnå och på vilket sätt detta ska ske:
-

Dagvattenpolicyn anger kommunens ställningstaganden för hantering av dagvattenfrågor.
Ansvarsfördelningen beskriver hur ansvaret är uppdelat i olika processer, från planering till drift och
underhåll.
Riktlinjerna anger vilka krav som ställs på fördröjning och rening av dagvatten.
Checklistorna ska fungera som ett hjälpmedel för vilka dagvattenfrågor som ska hanteras och av vem i olika
arbetsmoment i kommunala processer. Checklistorna är en vägledning och är ett sätt att tydliggöra vilka
dagvattenfrågor som behöver lyftas samt en arbetsmetodik för att dagvattenfrågor inte ska hamna ”mellan
stolarna”. För att checklistorna ska vara användbara behöver de arbetas in i kommunens övriga rutiner och
arbetssätt. I checklistorna anges vilka enheter som är ansvariga för olika arbetsmoment.

1.4.2
Del 2. Kunskapssammanställning
Del 2. Kunskapssammanställning innehåller informationsmaterial för dagvatten. Här beskrivs de förutsättningar som
finns i Ystads kommun med avseende på vilka recipienter som finns i kommunen och var kommunens
verksamhetsområden för dagvatten är lokaliserade. Vidare beskrivs vilka lagar och övriga styrmedel som reglerar
dagvattenhantering.
Kunskapssammanställningen innehåller en beskrivning av dagvattenhantering utifrån vilka krav som gäller för
dimensionering av allmänna dagvattenledningar (Svenskt Vatten, P110), beskrivning av så kallade öppna
dagvattenanläggningar som kan användas för att nå en hållbar dagvattenhantering samt vilka föroreningar som är
vanligt förekommande i dagvatten. Här beskrivs också miljökvalitetsnormer och vad som gäller för privata
fastighetsägare angående dagvattenhantering.
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2. DAGVATTENPOLICY
Dagvattenpolicyns syfte är att beskriva vilka grundprinciper som gäller för dagvattenhantering i Ystads kommun.
Målet är att skapa en långsiktigt hållbar och fungerande dagvattenhantering genom att uppfylla krav, reglera flöden
och begränsa föroreningsmängder i dagvatten.
1.

Dagvattenflöden och föroreningar i dagvatten ska i första hand begränsas nära källan.
Hantering av dagvatten ska eftersträva den naturliga vattenbalansen där vatten kan infiltrera och på så sätt
minska flödena. Att begränsa dagvattenflöden nära källan ger mindre påverkan i lägre liggande områden och
är extra viktigt i områden där det finns risker för översvämningar nedströms. Uppkomsten av dagvatten ska
minimeras genom att inte anlägga fler hårdgjorda ytor än nödvändigt och till exempel se över möjligheter
att använda genomsläppliga material istället för icke genomsläppliga material. Ett aktivt uppströmsarbete
ger också förutsättningar att begränsa dagvattenföroreningar nära utsläppspunkten och på så vis minska
risken för påverkan på recipienter.

2.

Det ska finnas sekundära avrinningsvägar för säker avledning vid höga flöden.
Sekundära avrinningsvägar kan säkra bebyggelse mot höga flöden, men även skydda fastigheter mot
översvämningar vid eventuella vattenläckor eller andra typer av olyckor.

3.

Dagvattenhanteringen ska beakta förväntade klimatförändringar.
De prognosticerade klimatförändringarna innebär både högre vattenflöden och stigande havsnivå. Vid
flödesberäkningar ska klimatfaktor enligt SMHI användas för att ta höjd för ökade flöden. Utformningen av
dagvattenhanteringen i kustnära områden måste beakta stigande havsnivå, då den påverkar möjligheterna att
avleda dagvattnet till havet.

4.

Dagvattensystem ska utformas med hänsyn till platsens förutsättningar, dagvattnets innehåll och
recipientens känslighet.
Platsens förutsättningar (jordart, topografi och lokalisering i avrinningsområdet), dagvattnets innehåll och
recipientens känslighet avgör vilken typ av dagvattenhantering som behövs för ett specifikt område. Det är
viktigt att utgå från samtliga parametrar i varje enskilt fall.

5.

Dagvattenhanteringen ska bidra till en förbättring av den ekologiska och kemiska statusen i
vattenförekomster.
Vattenförekomster som utgör recipienter för dagvatten påverkas av dagvattnets innehåll. Det är i linje med
vattendirektivet och åtgärdsprogrammen att verka för en förbättring av statusen i vattenförekomster.

6.

Dagvatten ska, så långt som möjligt, användas som en resurs.
Genom att använda dagvatten som en resurs kan platser för rekreation, pedagogik, biologisk mångfald,
upplevelser och lek skapas. Dagvatten kan även nyttjas för bevattning.

7.

Dagvattenanläggningar ska utformas på ett sätt som säkerställer framtida drift och underhåll.
Vid planering av en dagvattenanläggning behöver möjligheter för framtida drift och underhåll planeras och
säkerställas. Det är även viktigt att det finns möjligheter att ta sig till aktuell dagvattenanläggning vid t.ex.
tömning av sediment, plats för avvattning av sediment, rensning osv.

8.

Ytor för omhändertagande av dagvatten ska avsättas tidigt i den fysiska planeringen.
Dagvattenhantering är en samhällsplaneringsfråga som behöver lyftas tidigt i kommunala
planeringsprocesser. Genom att avsätta ytor för dagvattenhantering skapas förutsättningar för en långsiktigt
hållbar dagvattenhantering där dagvattnet får ta plats och hanteras nära källan. För att säkra framtida drift
och underhåll för dagvattenanläggningar är det fördelaktigt att placera dagvattenanläggningar på allmän
plats med kommunalt huvudmannaskap. Kommunen ska verka för att dagvattenanläggningar även ska
anläggas av exploatör/fastighetsägare inom kvartersmark.
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9.

Ansvar för dagvatten inom kommunens organisation ska vara tydligt.
Ansvaret för dagvatten tydliggörs i checklistor för det dagliga arbetet med dagvattenrelaterade frågor samt
för övergripande ansvar i ansvarsmatrisen (bilaga 2). Kommunikation om ansvar hos externa aktörer
behöver ske i ett långsiktigt arbete där fastighetsägare, verksamhetsutövare, väghållare m.fl. är informerade
om deras ansvar för dagvatten.

10. Invånare och verksamhetsutövare ska uppmuntras att ta hand om dagvatten och använda det som
en resurs.
Genom kommunikation och information ska invånare och verksamhetsutövare bli mer medvetna om vad
en hållbar dagvattenhantering innebär samt vad de kan göra för att bidra till lokalt omhändertagande av
dagvatten genom till exempel bevattning, regnrabatter och infiltration i marken.
11. Dränvatten från fastigheter och verksamheter ska kopplas till dagvattenledning.
För att undvika onödig belastning i spillvattennätet ska dränvatten kopplas till dagvattenledning och ej till
spillvattenledning. Om det krävs pumpning för att säkerställa avledningen ska så ske.
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3. ANSVARSFÖRDELNING
Dagvattenfrågor berör flera avdelningar i Ystads kommun. Dagvatten ska beaktas under planering, projektering,
byggnation, drift och underhåll i både nya och befintliga områden, vilket innebär att dagvattenfrågorna behöver lyftas
i rätt skede och hanteras utifrån respektive avdelnings kunskap och roll. Alla avdelningar är ansvariga för att följa
dagvattenplanen och implementera den i det dagliga arbetets rutiner och mallar etc. Nedan följder en övergripande
beskrivning av ansvar och roller inom kommunen och hos externa aktörer. I Bilaga 2. Ansvarsmatris för dagvatten i
Ystads kommun presenteras en mer detaljerad ansvarsfördelning.
•

Plan: Ansvarar för fysisk planering med framtagande av översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner,
detaljplaner mm. I ansvaret ingår att lyfta dagvattenfrågor i tidigt skede och även involvera andra enheter. I
detaljplaner är det av stor vikt att fastställa vilka krav som ska ställas på dagvattenhantering så att detta kan
följas upp vid bygglov. Plan ansvarar för att avsätta mark för dagvattenhantering och beställa
dagvattenutredningar för detaljplaner.

•

Ystad- Österlenregionens miljöförbund: Handlägger och beslutar om anmälningar enligt miljöbalken
och utövar tillsyn av dagvattenanläggningar. Miljöförbundet återkopplar om krav i miljöbalken till
kommunen.

•

Kommunekolog, klimat- och/eller miljöstrateg: Kommunens kommunekolog, klimat- och/eller
miljöstrateg har rådgivande roller inom sina respektive kompetensområden avseende påverkan på recipient
och MKN, grönstruktur, vattenhantering och landskapsbild.

•

VA: Ansvarar för avledning av dagvatten inom beslutat verksamhetsområde för dagvatten. VA ansvarar
för anläggning, drift och underhåll av kommunala dagvattenanläggningar. VA är sakkunniga och
rådgivande för andra avdelningar gällande dagvattensystemens utformning och funktion. VA kontrollerar
att handlingar efterföljs och har en stödjande roll i byggskede. Genom projektet Vi gör plats för vattnet
ansvarar VA för information och kommunikation till kommuninvånare och andra aktörer. Projektet syftar
till att bilda, inspirera och ge råd om hur fastighetsägare och verksamhetsutövare kan skydda sin fastighet
mot översvämning samt hur regnvatten kan tas omhand och nyttjas på fastigheten.

•

Bygglov: Ansvarar för att ställa krav på dagvattenhantering i bygglov utifrån detaljplanen samt att följa upp
detta i byggskeden.

•

Projekt/Gata: Ansvarar för anläggning, drift och underhåll av kommunala dagvattenanläggningar som
avvattnar vägområden. Projekt/Gata bevakar sina intressen i tidiga skeden samt kontrollerar att handlingar
efterföljs och har en stödjande roll i byggskede.

•

Park: Ansvarar för anläggning, drift och underhåll av dagvattenanläggningar avseende estetiska och
rekreativa funktioner. Park bevakar sina intressen i tidiga skeden samt kontrollerar att handlingar efterföljs
och har en stödjande roll i byggskede.

•

MEX (Mark och exploatering): Ansvarar för att ställa krav på dagvatten i exploaterings- och
markanvisningsavtal samt att följa upp att kraven följs. MEX har dialog med Projekt/Gata i byggskeden om
kommunen är markägare samt fungerar som en brygga mellan exploatör och Projekt/Gata om marken inte
är kommunal.

•

Fastighet: Medverkar i detaljplan om avsikten är att kommunen ska äga fastigheten. De ansöker om
bygglov och projekterar samt bygger och förvaltar kvartersmark inom kommunala fastigheter. Fastighet
ansvarar för dagvattenanläggningar utanför verksamhetsområde för dagvatten, men inom kommunal
fastighet.
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•

Privata fastighetsägare: Privata fastighetsägare ansvarar för funktion, drift och underhåll av
dagvattenanläggningar inom kvartersmark. De ansvarar även för kvalitet på utgående dagvatten i
förbindelsepunkten. Fastighetsägaren ansvarar även för att avleda dagvatten på den egna fastigheten på ett
sätt som inte försvårar avledandet nedströms eller skadar grannarna.
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4. RIKTLINJER
Riktlinjer för rening och fördröjning av dagvatten ska i första hand användas vid nybyggnation av till exempel
byggnader, vägar och parkeringar. Riktlinjerna ska användas i detaljplanearbete och följas vid markanvisnings- och
exploateringsavtal, bygglov och tillsyn med stöd av dagvattenplanens checklistor.
Vid ombyggnation i befintlig bebyggelse, infrastruktur och parkmark ska riktlinjer för dagvatten tillämpas i så lång
utsträckning som möjligt på kommunal mark, men beroende på befintliga förutsättningar i varje specifikt område kan
kraven behöva justeras. Privata fastighetsägare uppmuntras att omhänderta dagvatten på den egna fastigheten.
Dagvattenhantering ska styras av behovet av fördröjning eller rening och anpassas utifrån respektive områdes
förutsättningar. Undantag kan förkomma för områden där detta kan motiveras och en utredning behöver visa varför
undantag kan ske.
Följande riktlinjer gäller för fördröjning och rening av dagvatten i Ystads kommun:
•
•

4.1

Fördröjning: Vid ny- och större ombyggnation ska dagvatten från hårdgjorda ytor på kvartersmark
fördröjas med en volym som motsvarar 10 mm nederbörd.
Rening: Reningsbehovet för dagvattnet tydliggörs genom en sammanvägning av föroreningsgraden och
recipientens känslighet.

Riktlinjer för rening av dagvatten

Idag saknas nationell styrning för dagvattenrening, men verksamhetsutövare och fastighetsägare ska förhålla sig till
lagstadgade krav. Rening av dagvatten regleras främst via miljöbalken, där det bland annat finns krav för att
miljökvalitetsnormer i mottagande recipient ska uppnås.
Riktlinjer för rening av dagvatten i Ystads kommun definieras utifrån dagvattnets föroreningshalt och recipientens
känslighet. Riktlinjerna ger en tydlighet i tidigt skede av vilken reningsgrad som behöver uppnås för dagvattnet från
ett visst område.

Dagvattnets
föroreningshalt

Recipientens
känslighet

Riktlinje för
rening

Dagvattnets föroreningshalt klassificeras utifrån ett antal schablonvärden för olika typer av markanvändning enligt
Tabell 1. Markanvändningen är uppdelad i tre kategorier utifrån ytornas föroreningsbelastning till dagvattnet. I
markanvändningarna flerfamiljshusområde, kontorsområde, centrumområde och villaområde ingår lokalgator.
Föroreningshalten från parkeringsplatser beror dels på parkeringens storlek, dels på hur frekvent den besöks.
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Tabell 1. Klassificering av föroreningshalt i dagvattnet.

Klassificering av föroreningshalt i dagvattnet utifrån markanvändning
Hög föroreningshalt
Väg 8 000–20 000 ÅDT*
Stor parkeringsplats, eller
parkeringsplats med hög frekvens
Industriområde

Måttlig föroreningshalt
Väg 2 000–8 000 ÅDT*
Liten parkeringsplats, eller
parkeringsplats med låg frekvens
Centrumområde
Kontorsområde
Flerfamiljshusområde
Skola/förskola

Låg föroreningshalt
Väg <2 000 ÅDT*
Villaområde
Torg
Parker, naturmark

* Årsdygnstrafik, genomsnittligt trafikflöde per dygn.
Recipientens känslighet bedöms enligt Tabell 2. Informationen om recipienters känslighet är hämtad från rapporten
Klassificeringssystem av recipienter för dagvattenhantering i Ystads kommun (2021). Bedömningen tar inte hänsyn
till rödlistade arter, vilket även behöver inkluderas i val av dagvattenlösning.
Tabellen bör ses över regelbundet och revideras om känsligheten i en recipient ändras. Recipienterna i tabellen är
hämtade från VISS. För dagvattenhantering är det viktigt att även beakta vilka ämnen respektive recipient är känslig
mot så att rening av dagvatten uppnår önskad effekt. Här kan information hämtas från VISS. Fler recipienter än de
som är redovisade som vattenförekomster i VISS kan behöva läggas till i tabellen.
Tabell 2. Bedömning av recipientens känslighet. Bedömningen är hämtad från rapporten Klassificeringssystem av recipienter för dagvattenhantering i
Ystads kommun (2021).

Recipientens känslighet
Mindre känslig
Kabusaån: Havet-Tuvebäcken
Tuvebäcken
Svarteån
Ystads hamnområde

Känslig
Ellestadssjön
Krageholmssjön
Kabusaån: Tuvebäcken-källa

Mycket känslig
Nybroån: Örupsån-källa
Nybroån: Havet-Örupsån
Sandhammaren – Simrishamn
Ö sydkustens kustvatten

Riktlinjer för rening av dagvatten baseras på dagvattnets föroreningshalt utifrån markanvändning samt recipientens
känslighet, se Tabell 3. Riktlinjer för rening är indelat i ”Ej rening”, ”Enklare rening”, ”Rening” och ”Omfattande
rening”.
Tabell 3. Riktlinjer för rening av dagvatten.

Riktlinjer för rening
Klassificering av dagvattnets föroreningshalt
Recipientens
känslighet

Mindre känslig
Känslig
Mycket känslig

Låg
Ej rening
Ej rening
Enklare rening

Måttlig
Enklare rening
Enklare rening
Rening

Hög
Rening
Omfattande rening
Omfattande rening

Exempel på reningsmetoder och typ av dagvattenanläggningar som uppfyller riktlinjer för rening enligt Tabell 3
beskrivs nedan. Mer ingående beskrivningar av olika typer av dagvattenanläggningar finns i del 2 i dagvattenplanen.
•

Ej rening: Inget krav på rening av dagvatten. Däremot ska fördröjning av dagvatten göras. Syftet med
fördröjning är att i första hand utjämna belastningen i ledningsnät och recipienter, men viss avskiljning av
partiklar kan också ske beroende på typ av anläggning.
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•
•
•

Enklare rening: Enkla funktioner som avskiljer partiklar genom till exempel översilning genom växtlighet
eller fördröjning. Exempel på anläggningar: Infiltration i grönytor, svackdike, makadamdike.
Rening: Långtgående rening som bidrar till sedimentation och infiltration eller filtrering. Exempel på
anläggningar: Dammar, våtmarker, växtbäddar, infiltrationsstråk.
Omfattande rening: Långtgående rening där en serie av flera typer av dagvattenanläggningar kan behövas
för att uppnå tillräckligt reningsbehov genom längre uppehållstider etc. Exempel på anläggningar: Dammar,
våtmarker, växtbäddar i kombination med till exempel infiltrationsstråk och svackdiken.

Riktlinjerna för rening ger en indikation, i tidigt skede, på vilken typ av rening och därmed vilka typer av
dagvattenanläggningar som kan vara aktuella för ett visst område utifrån dagvattnets förväntade föroreningshalt och
recipientens känslighet. I områden där markanvändningen innebär hög föroreningshalt ska beräkningar av
schablonhalter för föroreningar göras med hjälp av till exempel StormTac. Ystads kommun har inga egna framtagna
riktvärden att jämföra schablonhalterna med i dagsläget, men jämförelser kan göras med riktvärden som är framtagna
av andra kommuner. Observera att särskilda föreskrifter kan gälla inom vattenskyddsområden.

4.2

Riktlinjer för fördröjning av dagvatten

Vid ny- och större ombyggnation ska dagvatten från hårdgjorda ytor på kvartersmark fördröjas med en volym som
motsvarar 10 mm nederbörd per reducerad area.
Med hårdgjorda ytor avses ytor som tak, asfalt, grus och andra ytor med en avrinningskoefficient på minst 0,2.
Olika hårdgjorda ytor har olika avrinningskoefficient vilka framgår av Svenskt Vattens publikation, P110.
10 mm nederbörd är i storleksordningen av ett 2-årsregn i ca 20 minuter eller ett 1-årsregn i ca 40 minuter, vilket
illustreras i Figur 1. Reducerad area är den yta som bidrar till dagvattenavrinningen och beräknas genom att
multiplicera arean med avrinningskoefficienten. Den hårdgjorda ytans utbredning och egenskaper påverkar därmed
fördröjningsbehovet, vilket innebär att aktiva materialval kan leda till att fördröjningsbehovet minskar. Ansvaret för
fördröjning ligger på fastighetsägaren.
Vid ny- och större ombyggnation ska dagvatten från allmän platsmark fördröjas så att exploateringen inte medför ett
ökat flöde från området vid vald återkomsttid enligt branschstandard i Svenskt Vattens publikation, P110.
Återkomsttiden väljs utifrån vilken typ av område som avses.
Platsspecifika förutsättningar som t.ex. kapacitet i dagvattensystem nedströms kan leda till både ökade och minskade
krav på fördröjning. Tillämpning av riktlinjen ska alltid utgå från platsspecifika förutsättningar och undantag kan ges
då åtgärder inte anses hållbara ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

Figur 1. Diagram från Svenskt Vattens publikation, P110: Figur 1.24. Nederbördsvolym som funktion av varaktighet och återkomsttid baserat på
(Dahlström 2010).
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5. CHECKLISTOR
Checklistor för dagvatten har tagits fram för olika processer där dagvattenfrågor hanteras i kommunens dagliga
arbete. Checklistorna fungerar som vägledning och är ett sätt att tydliggöra vilka dagvattenfrågor som behöver lyftas
samt att dagvattenfrågor inte hamnar ”mellan stolarna”. Det utpekade ansvaret betyder inte per automatik att man
har rätt kunskap, men man ansvarar då för att hämta in den kunskapen från en annan avdelning/enhet.
För att checklistorna ska vara användbara ska de arbetas in i kommunens övriga rutiner och arbetssätt. Checklistorna
redovisas nedan i kronologisk ordning från planering till anläggning och drift samt en checklista som beskriver
arbetsmoment för ombyggnation i befintlig bebyggelse.
Checklistorna är framför allt fokuserade på nyexploatering, där det finns en given process att följa inom kommunens
planhandläggning, bygglovshantering osv. Det är i många avseenden lättare att planera och genomföra
dagvattenåtgärder i nya områden som föregås av planarbete och där det i tidigt skede finns möjligheter att skapa de
förutsättningar, t.ex. reservera plats, som krävs för en hållbar dagvattenhantering. Det är viktigt att det även följs upp
att de planerade dagvattenåtgärderna från plan- och bygglovsprocesser genomförs och att drift och underhåll
planeras och genomförs för att uppnå önskad effekt. Vid ombyggnation i befintlig bebyggelse, infrastruktur och
parkmark finns det befintliga förhållanden att förhålla sig till, vilket kan begränsa vilka dagvattenåtgärder som kan
genomföras. Samtidigt är detta en möjlighet till samordningsvinster genom att dagvattenåtgärder genomförs i
samband med andra åtgärder.
Checklistor finns framtagna för följande processer:
5.1 Översiktsplaner
5.2 Planbesked
5.3 Planprogram
5.4 Detaljplan
5.5 Exploaterings- och markanvisningsavtal
5.6 Förhandsbesked
5.7 Bygglov och marklov
5.8 Tekniskt samråd
5.9 Byggskede
5.10 Drift och underhåll
5.11 Ombyggnation av befintlig bebyggelse, infrastruktur och parkmark
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5.1

Översiktsplaner

Övergripande ansvar: Plan
Checklista för dagvattenhantering i översiktsplan
Arbetsmoment
Identifiera områden med risk för översvämning i kommunens kartsystem.
Markera större avrinningsområden och avrinningsstråk som underlag för översiktsplanen.
Markera avrinningsstråk och lågpartier som kan användas för avledning av dagvatten (och
skyfall) som underlag för planen.
Om det finns områden utpekade för dagvattenhantering ska dessa redovisas.
Identifiera instängda områden som underlag för översiktsplanen.
Identifiera områden där det finns risk att ej uppnå MKN i recipienter som underlag för
översiktsplanen.
Hänvisa till aktuell dagvattenplan och vid behov aktuell lagstiftning.
Underlag, granskning och rådgivning.

5.2

Ansvar
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
VA
Klimat- och/eller
miljöstrateg
Kommunekolog
Miljöförbundet
Karta och Mät
Park
Projekt
(landskapsarkitekter)

Planbesked

Övergripande ansvar: Plan
Checklista för dagvattenhantering i planbesked
Arbetsmoment
Kontrollera om tidigare punkter i checklistor för översiktsplan eller eventuellt
planprogram är hanterade.
Ta del av den information som finns avseende dagvatten i ÖP/planprogram och väg in
den samlade kunskapen i underlaget.
Stäm av med VA och kommunekolog avseende faktorer som kan påverka områdets
lämplighet för byggnation, t.ex. risk att MKN inte kan uppnås, ledningsnät,
översvämningskänsliga områden, instängda områden inför att planbeskedet tas upp i
PPM.
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5.3

Planprogram

Övergripande ansvar: Plan
Checklista för dagvattenhantering i planprogram
Arbetsmoment
Ansvar
Kontrollera att tidigare punkter i checklista för översiktsplaner är hanterade. Annars
Plan
genomförs de här.
Ta fram dagvattenutredning utifrån krav och riktlinjer i dagvattenplanen.
Plan
Dagvattenutredningens detaljnivå bestäms av omfattning och förutsättningar för aktuellt
planprogram (se Bilaga 1, Checklista för dagvattenutredningar). Dagvattenutredningen ska belysa
följande punkter:
• Dagvattenflöden: Kartlägg avrinningsområden och beräkna dagvattenflöden
före och efter exploatering.
• Översvämning och avledning: Utred översvämningsrisk. Identifiera viktiga
avrinningsstråk, instängda områden och områden som riskerar att
översvämmas. Redovisa principiell höjdsättning.
• Beakta om det kan finnas behov av en förändrad dagvattenhantering för
ett större område än det som innefattas i aktuellt planprogram.
• Berörda aktörer: Identifiera om det förekommer markavvattningsföretag
eller andra aktörer som påverkas.
• Recipient: Identifiera recipient och eventuell påverkan på MKN
• Reservera ytor: Redovisa viktiga ytor som ska reserveras för dagvatten
och avledning.
• Ta fram övergripande principer för framtida dagvattenhantering.
• Ange rekommendationer för fortsatt arbete.
Underlag, granskning och rådgivning.
VA
Klimat- och/eller
miljöstrateg
Kommunekolog
Miljöförbundet
Karta och Mät
Park
Projekt
(landskapsarkitekter)
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5.4

Detaljplan

Övergripande ansvar: Plan
Checklista för dagvattenhantering i detaljplan
Arbetsmoment
Ta del av information från tidigare utförda steg i checklistor för dagvatten från övriga
delar av planprocessen.
Kalla till startmöte för detaljplanen med berörda enheter: Tekniska (VA, Park, Gata),
MEX, kommunekolog, klimat- och/eller miljöstrateg.
Ta fram dagvattenutredning utifrån krav och riktlinjer i dagvattenplanen. Detaljnivån för
dagvattenutredningen är ofta mer omfattande än för planprogram (se Bilaga 1, Checklista för
dagvattenutredningar). Dagvattenutredningenska belysa följande punkter:
• Dagvattenflöden: Kartlägg avrinningsområden och beräkna dagvattenflöden före
och efter exploatering.
• Översvämning och avledning: Utred översvämningsrisk. Identifiera viktiga
avrinningsstråk, instängda områden och områden som riskerar att översvämmas,
redovisa principiell höjdsättning.
• Beakta om det kan finnas behov av en förändrad dagvattenhantering för ett
större område än det som innefattas i aktuell detaljplan.
• Berörda aktörer: Identifiera och ta kontakt med eventuella markavvattningsföretag eller andra aktörer som påverkas.
• Recipient: Identifiera recipient och eventuell påverkan på MKN
• Reservera ytor: Redovisa viktiga ytor som ska reserveras för dagvatten och
avledning.
• Ta fram förslag för framtida dagvattenhantering.
• Ange rekommendationer för fortsatt arbete.
Bedöm om det finns kapacitetsbrister i dagvattensystemet.
Klargör om det finns behov av verksamhetsområde för dagvatten.
Klargör ansvar, drift och skötsel av planerade dagvattenanläggningar.
Allmän plats/kvartersmark
Säkerställ planerad dagvattenhantering genom planbestämmelser, höjder samt eventuellt
behov av att reservera ytor för omhändertagande av dagvatten.
Förklara dagvattenhanteringens syfte, utformning och genomförande i planbeskrivningen.
Granska dagvattenutredningen avseende recipient, MKN och reningsbehov.
Granska dagvattenutredningen avseende avledning, funktion, fördröjning och
översvämningsrisk.
Granska dagvattenutredningen avseende utformning, gestaltning, drift och underhåll.
Bedöm behov av anmälan av dagvattenanläggning.
Underlag, granskning och rådgivning.
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Ansvar
Plan
Plan
Plan

VA
VA
Plan
Plan
Plan
Kommunekolog
VA
Gata, Park
Miljöförbundet
VA
Klimat- och/eller
miljöstrateg
Kommunekolog
Miljöförbundet
Karta och Mät
Park
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5.5

Exploaterings- och markanvisningsavtal

Övergripande ansvar: MEX
Checklista för avtal
Arbetsmoment
Exploaterings- och markanvisningsavtal upprättas utifrån underlag från övriga enheter.
Avtalet ska innehålla information om följande:

Ansvar
MEX

•
•

Hänvisning till genomförd dagvattenutredning.
Hur ansvarsfördelningen ska vara för drift och underhåll för föreslagna
dagvattenanläggningar.
• Eventuella överenskommelser gällande kostnadsansvar.
• Om dagvattenanläggning ska byggas upplys exploatören om vad som ska
redovisas för dagvattenanläggningen avseende bland annat:
- besiktningsprotokoll/egenkontroll
- fotodokumentation från byggprocess
- underhållsplan
• Eventuell vitesklausul
Kommunicera, genom exempelvis remissvar, med Bygglov om eventuella krav som ställs
på dagvatten i exploaterings-och markanvisningsavtal samt att de uppfylls i
bygglovsskedet.
Underlag, granskning och rådgivning.

5.6

MEX
VA

Förhandsbesked

Övergripande ansvar: Bygglov
Checklista för förhandsbesked
Arbetsmoment
Ta hjälp av information i Geosecma och Scalgo för att kontrollera förekomst av instängda
områden, avrinningsvägar, infiltrationsmöjlighet, förekomst av känslig recipient.
Kontrollera lutning och läge i förhållande till omkringliggande bebyggelse. Vid behov ta
hjälp av VA och kommunekolog.
Hänvisa till information om dagvatten på kommunens hemsida.
Informera sökanden om eventuellt behov av geoteknisk undersökning, vilket ger underlag
till att bedöma möjlighet och lämplighet för infiltration.
Informera sökanden om eventuellt behov av att söka tillstånd för vattenverksamhet.
Lämna upplysning till sökande om behov av att redovisa dagvattenhantering i
bygglovsansökan.
Skicka remiss till Tekniska avdelningen. Tekniska avdelningen skickar vidare till berörda
beroende på förhandsbeskedets ”art”.
Underlag, granskning och rådgivning.

5.7

Ansvar
Bygglov

Bygglov
Bygglov
Bygglov
Bygglov
Bygglov
VA
Kommunekolog
Klimat- och/eller
miljöstrateg

Bygglov och marklov

Övergripande ansvar: Bygglov
Checklista för bygglov och marklov
Arbetsmoment
Ta hjälp av information i Geosecma och Scalgo för att kontrollera förekomst av instängda
områden, avrinningsvägar, infiltrationsmöjlighet, förekomst av känslig recipient.
Kontrollera lutning och läge i förhållande till omkringliggande bebyggelse. Vid behov ta
hjälp av VA och kommunekolog.
Kontakta VA för inmätning av vattengång i huvudledning och vattengång i aktuell servis
om det finns möjlighet (inom VO dagvatten).
Lägg in uppgifter från inmätning i VA-banken (inom VO dagvatten).
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Ansvar
Bygglov

Karta och Mät
VA
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Lägg in uppgifter från inmätning (från VA-banken) i nybyggnadskarta avseende
förbindelsepunktens läge och ledningsdimension samt räkna ut och ange dämningsnivå
(inom VO dagvatten).
Informera sökanden om dagvattenplan och planbestämmelser samt hänvisa till ytterligare
information om dagvatten på hemsidan.
Informera sökanden om eventuellt krav på anmälan om dagvattenanläggning enligt
Miljöbalken.
På kommunal mark: För dialog med MEX och informera sökanden om eventuella avtal
som potentiellt kan påverka möjligheten att nyttja bygglov.
Inom detaljplan: Kontrollera att gällande krav uppfylls och att planbeskrivningen följs.
Om dagvatten ej hanteras i befintlig detaljplan ska det hanteras i bygglov/marklov.

Karta och Mät

Utanför detaljplan: Kontrollera att eventuella villkor i förhandsbeskedet är uppfyllda. Om
dagvatten ej hanteras i förhandsbeskedet ska det lyftas i bygglov/marklov
Skicka remiss till berörda enheter.
Granska bygglovsansökan och föreslagen dagvattenanläggning utifrån plushöjd färdigt
golv, dämningsnivå, pumpning och fördröjning.
Granska föreslagen dagvattenanläggning utifrån reningskraven. Bedöm om anmälan om
dagvattenanläggning enligt Miljöbalken kommer att behövas.

Bygglov

5.8

Bygglov
Bygglov
Bygglov
Bygglov

Bygglov
VA
Miljöförbundet

Tekniskt samråd

Övergripande ansvar: Bygglov
Checklista för tekniskt samråd
Arbetsmoment
Gå igenom de uppgifter som redovisas i nybyggnadskartan avseende dagvattenhantering.
Informera om eventuellt behov av genomförande av en geoteknisk utredning. En
geoteknisk utredning ger underlag till möjliga åtgärder för dagvattenhantering.
Delta vid tekniskt samråd vid bygglov i de fall det föreligger behov om ytterligare
information om dagvattenanläggningar och dagvattenåtgärder.

5.9

Ansvar
Bygglov
Bygglov
VA

Byggskede

Övergripande ansvar: Bygglov
Checklista för byggskede
Arbetsmoment
Granska byggherrens föreslagna dagvattenanläggning för att uppnå miljöbalkens krav
(gäller dagvattenanläggning som kräver anmälan enligt miljöbalken) samt för att eventuellt
förelägga om försiktighetsåtgärder i enlighet med miljöbalken.
Granska och kontrollera byggherrens föreslagna dagvattenanläggning inom
verksamhetsområde för dagvatten genom platsbesök alternativt fotodokumentation.
Följa upp exploateringsavtal, t.ex. genom inskickat protokoll från besiktning
av dagvattenanläggning.
Kontroll av dagvattenanläggningens utformning och funktion. Besiktning i
de fall kommunen ska ta över ansvar för anläggningen.
Om det finns behov, upprätta kontrollplan för dagvattenanläggningen. Följ upp upprättad
kontrollplan för dagvattenanläggningen. Avvakta slutbesked tills anläggningen är godkänd.
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Ansvar
Miljöförbundet
VA
MEX
VA (VO dagvatten)
Park (grönstruktur)
Gata (väg)
MEX (övrigt)
Bygglov
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5.10 Drift och underhåll
Övergripande ansvar: VA, Park, Projekt/Gata
Checklista för drift och underhåll
Arbetsmoment
Drift- och underhållsplaner ska upprättas för samtliga befintliga och planerade
dagvattenanläggningar.
Vid planering är det viktigt att skapa förutsättningar för god drift och skötsel. Viktiga
aspekter att beakta i drift- och underhållsplanen är följande:
• Kontroll av inlopp, utlopp och bräddfunktion
• Avlägsna sediment, skräp och växtdelar
• Kontrollera och eventuellt åtgärda erosion
• Kontrollera anläggningen efter extrema väderhändelser
• Provtagning om risk för ansamlade föroreningar
För dagvattenanläggning som inte ägs av kommunen ska ansvar för drift och underhåll
fastställas i genomförandebeskrivning och i exploaterings- och markanvisningsavtal.
Ta fram kostnadsuppskattning och kostnadsfördelning för drift- och underhåll av
dagvattenanläggningar.

Ansvar
VA (VO dagvatten)
Park (grönstruktur)
Gata (väg)
VA (VO dagvatten)
Park (grönstruktur)
Gata (väg)

Plan, MEX
VA (VO dagvatten)
Park (grönstruktur)
Gata (väg)

5.11 Ombyggnation av befintlig bebyggelse, infrastruktur och parkmark
Övergripande ansvar: Tekniska (VA, Gata, Park)
Checklista för ombyggnation i befintlig bebyggelse, infrastruktur och parkmark
Arbetsmoment
Ta upp frågor kopplade till ombyggnation i ett gemensamt forum för kommunen.
Deltagare i forum: VA, Gata, Park, Fastighet.
Bevaka dagvattenhantering vid ny- eller ombyggnation i befintlig detaljplan. Exempel är
gamla detaljplaner där det finns obebyggda fastigheter.
Vid ombyggnation av bebyggelse för kommunalt ägda fastigheter: Kontrollera befintlig
dagvattenhantering, felkopplade stuprör etc. Kontrollera om det finns behov av åtgärder.
Filma ledningar, mät in VA etc.
Bevaka dagvattenhantering vid ombyggnation av väg.
Bevaka dagvattenhantering vid ombyggnation av parkmark.
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Ansvar
Tekniska
Tekniska
Tekniska
Fastighet
Ystads Industrifastigheter
Tekniska
Tekniska
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6. UPPFÖLJNING OCH FORTSATT ARBETE
Arbetet med dagvattenplanen har skett i en förvaltningsövergripande process som är en grund för ett gemensamt
arbetssätt och förståelse för dagvattenfrågor ur olika perspektiv. Genom workshops och arbetsmöten har
kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte kunnat ske. Dagvattenplanen behöver ses över och revideras med jämna
mellanrum till följd av nya erfarenheter, organisationsförändringar, ändrade lagar och krav osv.
Under framtagandet av dagvattenplanen har ett antal punkter som är viktiga att ta med i uppföljning och fortsatt
arbete uppmärksammats, se nedan.
•

Rening av dagvatten
Vid framtida kravställning avseende dagvattenrening behöver recipienters känslighet utvärderas ytterligare
och mer specificerade riktvärden för dagvattenutsläpp arbetas fram. Fler recipienter kan behövas läggas till i
listan, utredning avseende status i recipienterna samt utökad kontinuerlig provtagning av framför allt
tungmetaller behövs. Vattenråden ska involveras i detta arbete. En metod för att mäta halter av
föroreningar i kustvattenförekomsterna behöver identifieras. Resultaten ska vara jämförbara med de
provtagningar som sker i vattendrag och sjöar.

•

Uppföljning av större dagvattenåtgärder vid nyexploatering
Arbetet med uppföljning av planerade dagvattenåtgärder behöver utvecklas. Detta gäller till exempel att det
ska finnas uppföljning på att en dagvattendamm uppfyller den funktion som är avsedd och att det finns
tydliga driftinstruktioner för att säkerställa långsiktig funktion. Arbetsmoment för detta finns angivet i
checklistan för byggskede samt Drift och underhåll, men vidareutveckling behövs troligen.

•

Uppföljning av mindre dagvattenåtgärder på enskilda fastigheter
Det saknas möjlighet att kontrollera vissa åtgärder på nybyggda, enskilda fastigheter. Hit hör till exempel
åtgärder för att ta hand om dagvatten inom den egna fastigheten. Som exempel kan nämnas uppfarter
som asfalteras eller ges en lutning som leder till snabbare avrinning, vilket kan leda till problem med höga
flöden på anslutande vägar och risk för pöl- eller isbildning.

•

Samarbete med Ystad- Österlenregionens miljöförbund
Det finns en önskan och ett behov av ett utökat samarbete om dagvatten med Miljöförbundet, till exempel
genom att Miljöförbundet deltar i fler processer kopplat till dagvatten och inte enbart som remissinstans.

•

Ta fram en differentierad dagvattentaxa
En differentierad dagvattentaxa som gynnar lokal hantering av dagvatten ska tas fram.

•

Löpande kommunikationsinsatser med fastighetsägare
Kommunen önskar arbeta med löpande kommunikation mot fastighetsägare och verksamhetsutövare inom
kommunen. Detta kan göras via specifika kampanjer men även med löpande information på en fast plats,
t.ex. en hemsida. I ett första steg arbetas ”Dagvatten för byggherrar” fram, som är ett kortfattat
informationsmaterial somska skickas ut vid nybyggnation. Tidpunkt för när i processerna detta ska spridas
behöver identifieras i checklistorna när detta informationsmaterial är klart.

•

Markanvisningstävling
Vid markanvisningstävlingar och liknande finns stora möjligheter att verka för hållbar dagvattenhantering
enligt kommunens önskemål. Detta kan förslagsvis genomföras genom att dagvattenhanteringen ger
mervärde i utvärderingen.
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Del 2 – Kunskapssammanställning
7. YSTADS FÖRUTSÄTTNINGAR
7.1

Avrinningsområden

Inom Ystads kommun finns 11 ytvattenförekomster, varav två sjöar (Ellestadsjön och Krageholmsjön) sex
vattendrag/delar av vattendrag (Svartån, Tuvebäcken, Nybroån ”Örupsån-källa”, Nybroån ”Havet-Örupsån”,
Kabusaån ”Tuvebäcken-källa” och Kabusaån ”Havet-Tuvebeäcken”) och tre kustvatten (Sandhammaren Simrishamn, Ystads hamnområde och Ö sydkustens kustvatten), se Figur 2. Till vattenförekomster räknas sjöar och
vattendrag över en viss storlek. Utöver dessa finns det även flera mindre vattendrag som inte är klassade som
vattenförekomster i VISS, men som ofta är biflöden till en vattenförekomst. Mindre vattendrag som ej räknas som
vattenförekomster men ändå är av betydande storlek är redovisade som övrigt vatten i Figur 2.
Avrinningen till de olika vattenförekomsterna är uppdelade på olika avrinningsområden beroende på vilken
vattenförekomst ytligt avrinnande vatten leds till. För vattendragen är avrinningsområdena dessutom uppdelade efter
vilken del av vattendraget det rinner till så ett vattendrag kan omfattas av flera delavrinningsområden. Totalt inom
kommunen finns fyra huvudavrinningsområden samt 27 delavrinningsområden som redovisas i Figur 2. I Figur 2
visas även avrinningsområdet till Skivarpsån och Örupsån även om dessa två vattendrag inte ligger inom Ystads
kommun. Skivarpsån ligger i Skurups kommun, men en liten del av västra delen av Ystads kommun avrinner över
kommungränsen mot ån. Örupsån ligger huvudsakligen i Tomelilla kommun och påverkas inte av avrinning inom
Ystads kommun. Däremot är den ett biflöde till Nybroån som rinner genom Ystads kommun på sin väg ut mot
havet och påverkar därmed vattenflöden och vattenkvalitet inom Ystads kommun.
Figur 2 Huvudavrinningsområden, delavrinningsområden och recipienter inom Ystad kommun och angränsande kommuner. (Källa: VISS)
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7.2

Recipienter och klassificering

Ystads kommun har ett klassificeringssystem för recipienter som tar emot dagvatten. Klassificeringen är baserad
på rapporten Klassificeringssystem av recipienter för dagvatten i Ystads kommun (2021). Metoden för bedömning av
rening har i rapporten baserats på Riktvärdesgruppens förslag på riktvärden för dagvattenutsläpp. Riktvärdena
har jämförts med identifierade maxvärden (2019–2020). Denna metod har bedömts överskatta behovet av
rening och har därför justerats så att riktvärdena jämförs med medelvärden1 (2018–2020). Nedan visas
recipienternas klassificeringsnivå samt reningsbehov kopplat till föroreningsnivå.
Klassificeringssystemet berör 11 olika recipienter, varav två sjöar, sex vattendrag/delar av vattendrag och tre
kustvattenförekomster i Ystads kommun. Recipienternas status har bedömts utifrån följande kategorier: ekologisk
status, kemisk status, friluftsliv, naturvård, badvatten, naturreservat, Natura2000-område och vattenskyddsområde.
Recipienternas koncentrationer1 av Kväve (N), Fosfor (P), Koppar (Cu), Zink (Zn), Bly (Pb), Krom (Cr), Nickel
(Ni), Kadmium (Cd) och Kvicksilver (Hg) har också studerats för att kunna göra ytterligare bedömning.
Klassificeringen visas i Tabell 4. Avrinningsområden för recipienterna som ingår i klassificeringen (samt Örupsån
och Skivarpsån) visas i Figur 2.
Tabell 4 Ystads kommuns recipienter, deras klassificeringsnivå samt näringsämnen och tungmetaller som kan kräva rening baserat på medelvärden
som uppmätts under 2018–2020 oavsett klassificeringsnivå1.

Reningsbehov i Ystads kommuns recipienter
Recipient
Klassificering
Näringsämnen
Ellestadssjön
Känslig
Kväve
Krageholmssjön
Känslig
Kväve, fosfor*
Nybroån: Örupsån – källa
Mycket känslig
Kväve
Nybroån: Havet – Örupsån
Mycket känslig
Kväve

Tungmetaller
Säsongsbundna höga halter
av kadmium och zink
förkommer

Kabusaån: Tuvebäcken – källa
Känslig
Kväve
Kabusaån: Havet – Tuvebäcken
Mindre känslig
Kväve
Tuvebäcken
Mindre känslig
Kväve
Svarteån
Mindre känslig
Kväve, fosfor
Sandhammaren – Simrishamn
Mycket känslig
Ystads hamnområde
Mindre känslig
Ö sydkustens kustvatten
Mycket känslig
* Ämnets uppmätta medelvärde (2018–2020) är nära riktvärdet för dagvatten enligt Riktvärdesgruppen (2009).

1

För Nybroån, Kabusaån och Tygeån: Recipientkontroll årsrapporter för 2018, 2019 och 2020, Vattenrådet för Nybroån,
Kabusaån och Tygeån
För Krageholm och Svarteån: Årsrapport 2021, Vattendragskontroll Svarteån och Charlottenlundsbäcken 2018 - 2021
För Ellestadssjön och kustvattenförekomsterna: SLU miljödata MVM samt Vatteninformationsystem Sverige,
viss.lansstyrelsen.se
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7.3

Verksamhetsområden för dagvatten

I Ystads kommun finns verksamhetsområden för dagvatten i de större orterna Ystad, Hedeskoga, Svarte, Sövestad,
Köpingebro, Nybrostrand, Glemmingebro och Löderup, se Figur 3.

Figur 3 Verksamhetsområden för dagvatten inom Ystad kommun markeras med blå linjer.
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8. DAGVATTENHANTERING
8.1

Hållbar dagvattenhantering

Hållbar dagvattenhantering innebär att försöka efterlikna naturens sätt att hantera nederbörd genom att reducera
dagvattenavrinningen från våra samhällen istället för snabb avledning till närmaste recipient. Utformningen av hållbar
dagvattenhantering omfattar många olika typer av åtgärder och kännetecknas av en ”trög” avrinning, infiltration så
långt som möjligt, stor flödeskapacitet via öppna dagvattenlösningar samt en genomtänkt höjdsättning för att skydda
bebyggelse från översvämningar. En hållbar dagvattenhantering beaktar dagvattenflöden, dagvattenföroreningar och
kan även bidra med estetiska värden genom att nyttja dagvattnet som en resurs för att skapa grönare samhällen.
Hanteringen av dagvatten behöver ske genom ett gemensamt agerande över kompetensgränserna. Hur
dagvattenhanteringen för ett område utformas ska styras av vilka behov som finns i det specifika området, dvs. om
dagvattenflöden behöver begränsas, om markanvändningen förorenar dagvattnet, om det finns rekreativa värden
som kan nås med hjälp av dagvattenhanteringen, eller en kombination av dessa.
I kommunens roll är det viktigt att i samhällsplaneringen skapa förutsättningar för dagvattenhantering genom att
avsätta ytor där dagvattnet kan hanteras, hårdgöra mindre och använda ytor för flera syften (multifunktionella ytor).
Genom att behålla ytor gröna eller genomsläppliga minskar även belastningen på ledningsnätet.
Genom en genomtänkt höjdsättning kan dagvatten avledas ytligt på ett säkert sätt som inte riskerar att översvämma
områden och fastigheter. Bebyggelse bör undvikas i så kallade instängda områden, dvs. lågpunkter där dagvattnet inte
kan rinna vidare.
Det är viktigt att kommunen har bra underlag och kännedom om markens förhållande avseende lågpunkter, ytliga
avrinningsvägar, jordarter, möjlighet för infiltration osv.
Inom verksamhetsområde för dagvatten är kommunens VA-huvudman ansvarig att ta emot dagvatten från
förbindelsepunkten. Vem som bär ansvaret för att finansiera och sköta dagvattenanläggningar beror på syftet med
anläggningen. Avledning av dagvatten inom privata fastigheter ansvarar fastighetsägarna för fram till
förbindelsepunkten inom verksamhetsområde för dagvatten.

8.2

Dimensionering av dagvattensystem

Funktionskraven för nya dagvattensystem regleras i Svenskt Vattens publikation P110 Avledning av dag- drän- och
spillvatten (Svenskt vatten, 2016). I och med denna publikation ökar funktionskraven (säkerheten) i det allmänna
dagvattensystemet jämfört med tidigare. Enligt P110 ska även tillkommande dagvattensystem ha samma
funktionskrav som nya system vilket medför att tillkommande system behöver ta mer ytor i anspråk än tidigare.
Dessutom måste planering ske för framtida klimatförändringar eftersom nederbörden och därmed belastningen på
dagvattensystemen förväntas öka. Funktionskraven för dagvattensystem vid förtätning och/eller nybyggnation
sammanfattas i Tabell 5.
Tabell 5 Minimikrav för återkomsttider för regn vid dimensionering av nya dagvattensystem (Svenskt Vatten, P110).

VA-huvudmannens ansvar
Nya duplikatsystem
Gles bostadsbebyggelse
Tät bostadsbebyggelse
Centrum- och affärsområden

Återkomsttid för
regn vid fylld
ledning
2 år
5 år
10 år

Återkomsttid
för trycklinje i
marknivå
10 år
20 år
30 år
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Kommunens ansvar
Återkomsttid
för marköversvämning med
skador på byggnader
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>100 år
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Begreppet återkomsttid beskriver säkerhetsnivån för att viss händelse ska inträffa. Ju längre återkomsttid som väljs
vid dimensionering desto mer sällan kommer händelsen att inträffa.
Återkomsttiden för en viss regnhändelse baseras på standardiserad analys av historiska regnserier, det vill säga långa
mätserier från nederbördsmätare. Eftersom regnstatisktiken baseras på historiska regn behöver även en klimatfaktor
läggas på vid beräkningar. Tabell 6 är hämtad från Svenskt Vattens publikation P110 (del 1) och visar sannolikheten
för att en händelse inträffar under en given observationstid.
Tabell 6 Sannolikhet för att en händelse inträffar under en given observationsperiod för olika återkomsttider (Svenskt Vatten, P110).

Återkomsttid
5 år
10 år
20 år
50 år
100 år
500 år
1 000 år

Sannolikhet
under 5 år
67 %
41 %
23 %
10 %
5%
1%
<1%

Sannolikhet
under 10 år
89 %
65 %
40 %
18 %
10 %
2%
1%

Sannolikhet
under 20 år
99 %
88 %
64 %
33 %
18 %
4%
2%

Sannolikhet
under 50 år
100 %
99 %
92 %
64 %
39 %
10 %
5%

Sannolikhet
under 100 år
100 %
100 %
99 %
87 %
63 %
18 %
10 %

Vid dimensionering av anläggningar med lång livslängd är det nödvändigt att ta höjd för framtida förändringar i
nederbörd. Därför behöver nederbördsmängden, baserad på historiska data, multipliceras med en klimatfaktor. Enligt
P110 (baserat på kunskapsläget 2015) rekommenderas att en klimatfaktor på minst 1,25 bör användas för nederbörd
med kortare varaktighet än en timme. För regn med längre varaktighet, upp till ett dygn, bör klimatfaktorn väljas till
minst 1,2. Klimatfaktorn är densamma för hela Sverige. Nya bedömningar kommer att göras av SMHI, varför
klimatfaktorn kan komma att ändras.

8.3

Föroreningar i dagvatten

Dagvattnets föroreningsinnehåll och koncentration varierar beroende på vilka ytor dagvattnet rinner över.
Markanvändning, trafikintensitet och byggnadsmaterial är några av de faktorer som har störst påverkan på
dagvattnets kvalitet.
Tabell 7 (nästa sida) visar exempel på källor till ett urval av föroreningar i dagvatten.
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Tabell 7 Exempel på källor till ett urval föroreningar som förekommer i dagvatten (Källa: SVU 2019-2).

Förorening
Partiklar
Koppar (Cu)
Zink (Zn)
Bly (Pb)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Nickel (Ni)
Kväve (N)
Fosfor (P)
Pesticider
Alkylfenoler
Ftalater
PAH:er
PFAS
PCB
Organiska
tennföreningar
Patogena
mikroorganismer

8.4

Främsta källorna
Trafik, grusning och sandning av vägar,
byggaktiviteter
Koppartak, bromsbelägg
Bildäck, Zn- och galvaniserad plåt
Byggnader, bildäck
Bildäck, galvaniserad plåt, biltvätt
Svetsad plåt, bilmotorer, bildäck
Galvaniserad och svetsad plåt, bildäck
Gödselämnen, djurhållning, gårdsavfall
Gödselämnen, gårdsavfall
Växtskyddsmedel
Fordon och trafik, betong
Fordon och trafik, ytbelagda och målade
takmaterial
Fordon och trafik, förbränningsprocesser
Industriprocesser och tillverkning av PFASprodukter, brandskum, hydraulolja
Förbränningsprocesser, kemikalieindustrier
Industrier, plaster

Andra källor
Atmosfärisk deposition, nedskräpning,
markerosion
Industriutsläpp, bildäck, motorslitage
Bromsbelägg, biltvätt, atmosfärisk deposition
Antifouling i färg, atmosfärisk deposition
Smörjolja, atmosfärisk deposition
Färger, atmosfärisk deposition
Bilmotorer, atmosfärisk deposition
Industrier, atmosfärisk deposition
Tvätt- och rengöringsmedel, smörjmedel
Vissa pesticider används i färgkonservering
Bildäck, bilvård, färger och lacker
Atmosfärisk deposition, bildäck, bilvård
Bitumen (asfaltsmassa)
Atmosfärisk deposition, byggnadsmaterial
Äldre fasadbeklädnader, hydraulolja,
smörjmedel
Diffusa utsläpp

Djurspillning

Miljökvalitetsnormer och dagvatten

Vattendirektivet ställer krav på att våra ytvattenförekomster ska uppnå miljökvalitetsnormerna (MKN) god ekologisk
och kemisk status samt att grundvattenförekomster ska nå god kemisk och kvantitativ status till 2033. I princip allt
vatten i Sverige, förutom det öppna havet, är indelat i mindre enheter som kallas vattenförekomster. Detta görs för
att kunna beskriva tillståndet i vattnet och bedöma vilka mål, miljökvalitetsnormer, som ska gälla. För att ett ytvatten
eller grundvatten ska klassas som en vattenförekomst behöver det ha en viss storlek. Till exempel ska en sjö vara
minst en kvadratkilometer stor och en grundvattenförekomst ge minst tio kubikmeter vatten per dygn, eller kunna
förse minst 50 personer med dricksvatten. Vatten som inte klassats som vattenförekomster kallas övrigt vatten, men
omfattas ändå av Sveriges vattenförvaltning. Det finns fyra sorters vattenförekomster: sjöar, vattendrag, kustvatten
och grundvatten.
Den ekologiska statusen för ytvattenförekomster bestäms utifrån de hydromorfologiska, fysikalisk-kemiska och
biologiska faktorerna. Kemisk status är grundad på en lista med prioriterade ämnen.
Många vattenförekomster är recipienter för dagvatten och för att vattenförekomsterna ska kunna uppnå god status
kan dagvattnet behöva renas innan det släpps ut. I detaljplansammanhang behöver det framgå att
miljökvalitetsnormerna för vatten inte riskerar att försämras vid genomförandet av detaljplanen. Detta brukar
redovisas i en dagvattenutredning som tas fram i samband med detaljplanen.
I databasen VISS2 finns statusklassningar och miljökvalitetsnormer för alla vattenförekomster i Sverige. Ystads
kommuns ytvattenförekomster och deras känslighet för föroreningar i dagvatten beskrivs mer i kapitel 7. Ystads
förutsättningar.

2

Vatteninformationsystem Sverige, viss.lansstyrelsen.se
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8.5

Markavvattningsföretag

Markavvattning innebär att åtgärder genomförs som permanent ändrar markens vattenförhållanden, för att marken
ska bli lämplig att använda för ett visst ändamål. Markavvattning är därmed åtgärder som tar bort oönskat vatten
genom dränering eller dikning samt åtgärder som skyddar mot vatten t. ex. invallning.
Ett markavvattningsföretag, även kallat dikningsföretag, består av en samfällighet som bildats i syfte att förbättra
markavvattningen. De flesta markavvattningsföretag är bildade under första halvan av 1900-talet med syftet att
dränera jordbruksmark för att kunna få bättre avkastning på odlingen.
I takt med samhällsutvecklingen, minskar avstånden mellan tätorter och landsbygd. Markavvattningsföretagen
påverkas allt mer av den exploatering som sker. Förändringarna medför oftast en tillförsel av dagvatten, men kan
även innebära en minskad tillförsel. Dikena är dimensionerade utefter de behov som identifierats i de tillstånd som
mark- och miljödomstolen utfärdat. Vid exploatering kan denna typ av förändringar i flödet leda till tidskrävande
omprövningar, åtgärder för att hantera ökade flöden eller krav på stora fördröjningsvolymer för att minska
avrinningen ner till flöden som motsvarar naturmarkflöden. Om dagvatten ändå behöver avledas till ett befintligt
markavvattningsföretag kan kommunen bli skyldig att bli delägare i markavvattningsföretaget. Vid avsaknad av en
styrelse för markavvattningsföretaget kan länsstyrelsen förordna en så kallad ”syssloman” som får ta sig an styrelsens
uppdrag vilket kan bli en långdragen och komplicerad process.
Kommunen bör föra en dialog med berörda markavvattningsföretag i de fall dagvatten behöver släppas till dessa.
Kontakt och avstämning bör ske tidigt i processen.

8.6

Exempel på öppna dagvattenanläggningar

I nedan kapitel beskrivs ett urval av så kallade öppna dagvattenanläggningar, dvs. dagvattenanläggningar som till stor
del anläggs ovan mark (men har underliggande makadamlager, dränering etc.), som kan bidra med fördröjning och
rening av dagvatten samt tillföra estetiska värden. I de fall öppna dagvattenanläggningar inte kan användas på grund
av t. ex. platsbrist finns möjligheter att använda underjordiska dagvattenanläggningar, som brunnsfilter, oljeavskiljare
eller olika typer av magasin. Dessa dagvattenanläggningar beskrivs inte i detta kapitel, då huvudfokus för
dagvattenplanen är dagvattenanläggningar som i stor utsträckning bidrar till fördröjning, rening och gestaltning.
Vid val av dagvattenanläggning är det viktigt att ha i åtanke vilket syfte anläggningen ska ha, dvs. om
dagvattenanläggningen främst ska fördröja eller rena dagvattnet, bidra med gestaltning, eller en kombination av
dessa. Vidare behöver platsspecifika förhållanden, som tillgänglig yta och jordartsförhållanden beaktas.
Dagvattenanläggningen behöver utformas, dimensioneras och underhållas rätt för att uppnå avsett syfte.
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8.6.1
Dammar och våtmarker
Dammar och våtmarker kan fördröja och rena stora vattenvolymer och används ofta som lösningar i slutet av ett
dagvattensystem, en så kallad ”end of pipe-lösning”, se Figur 4.
I dammar sker rening framförallt genom att sedimentation av partikelbundna föroreningar. I våtmarker och i viss
utsträckning i dammar sker ytterligare rening genom upptag via växter samt andra biologiska processer som kan
bidra till minskade halter av lösta föroreningar. Dammar och våtmarker kan bidra med biologisk mångfald och
rekreationsvärden.
Dammar och våtmarker är generellt driftstabila på längre sikt, men de kräver regelbunden skötsel och en genomtänkt
hantering av slam. Det ska till exempel planeras hur körvägar till och från dammen eller våtmarken ska utformas för
att möjliggöra skötsel.

Figur 4 Damm (vänster) och våtmark (höger). (Källa: Tyréns)

8.6.2
Torra dammar
Torra dammar utformas som nedsänkta grönytor som används för att fördröja och till viss del rena höga
dagvattenflöden, se Figur 5. Vid höga flöden bildas en tillfällig vattenspegel. Rening sker framför allt genom
sedimentation av partikelbundna föroreningar. Reningsförmågan ökar om dagvattnet infiltrerar genom markytan
istället för om dagvatten avleds via dike eller ledning.
Torra dammar kräver regelbunden skötsel som att slå gräset och ta bort träd och buskar som eventuellt kommer upp
på ytan.

Figur 5 Torr damm. (Källa: Tyréns)
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8.6.3
Översilningsytor
En översilningsyta är en flackt lutande gräsyta dit vatten leds och fördelas på bred front längs den övre kanten, se
Figur 6. Från kanten flödar vattnet jämnt och långsamt, så kallad översilning, mot ett uppsamlande dike, en damm
eller en ledning. Översilningsytor bidrar främst med rening genom avskiljning av partikelbundna föroreningar och
nedbrytning av organiska ämnen. Genom den upptorkning som sker i ytan mellan olika nederbördstillfällen gynnas
fastläggning och nedbrytning av föroreningar. En översilningsyta kan även ha viss fördröjande effekt, men den är
begränsad om flödena blir höga. Översilningsytor kan till exempel anläggas i anslutning till vägar och parkeringar,
men också som en samlad lösning för ett större område.
Underhållet av bevuxna grönytor är relativt lätt. Det löpande underhållet innefattar inspektion, renhållning och
gräsklippning. Växttäcket bör inspekteras på våren och eventuella luckor besås med snabbväxande gräs. Ytan
behöver hållas fri från skräp och löv.

Figur 6 Principskiss av översvämningsyta. W = bredd, L=längd. (Källa: SVU 2019–20.)

8.6.4

Infiltration i grönyta

En grönyta kan vara en gräsmatta eller naturmark, se Figur 7. Grönytor kan användas för fördröjning, rening och
avledning av dagvatten. Både marken och växtligheten ger rening. Avledning får gärna ske på en bred yta. Både
partikelbundna och lösta föroreningar kan renas. Grönytor kan användas för att omhänderta dagvatten från vägar,
gator, parkeringsplatser, tak och innergårdar på plats.
Hantering av dagvatten via grönytor är en enkel och driftstabil dagvattenhantering. Grönytor är relativt lätta att
underhålla genom gräsklippning och att hålla ytan fri från skräp.

Figur 7 Infiltration i grönyta. (Källa: Tyréns).

8.6.5
Genomsläppliga beläggningar
Grus, hålsten, beläggning med genomsläppliga fogar och genomsläpplig asfalt är exempel på genomsläppliga
beläggningar som kan vara ett alternativ till att använda traditionell asfalt, se Figur 8. Genomsläppliga beläggningar
kan användas till både fördröjning och rening av dagvatten. Rening sker genom sedimentation, filtrering och
fastläggning. Både partikelbundna och lösa föroreningar kan renas. Användningsområden för genomsläppliga
beläggningar är ofta parkeringsplatser, vägar och gångar.
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Behov av drift och underhåll av genomsläppliga beläggningar beror på typ av beläggning. Exempel på
underhållsåtgärder är regelbunden gräsklippning, ogräsrening och högtrycksspolning. Om ytan inte underhålls kan
sediment och föroreningar spolas bort vid kraftiga regn. Genomsläppligheten minskar efter hand, vilket innebär att
ytlagret kan behöva bytas ut.

Figur 8 Genomsläppliga beläggningar vid innergård (vänster) och parkering (höger). (Källa: Tyréns)

8.6.6
Svackdike
Svackdiken anläggs framför allt för att fördröja och avleda dagvatten (trög avledning), men kan även bidra med viss
rening av framför allt partikelbundna föroreningar, se Figur 9. Till skillnad mot infiltrationsstråk innehåller
svackdiken normalt sett ingen dränering. För ökad reningsfunktion kan svackdiket förses med dräneringsfunktion
eller genom komplettering med ett till reningssteg i en efterföljande anläggning. Svackdiken anläggs ofta i anslutning
till vägar och gator.
När ett svackdike är nyanlagt är det viktigt att gräset växer till sig snabbt eftersom det ger erosionsskydd och
motverkar att ogräs växer upp. När gräset har fått fäste är svackdiken relativt lätt att underhålla genom regelbunden
gräsklippning, renhållning och rensning av sediment.

Figur 9 Svackdike. (Källa: Tyréns)

31 (39)

97

REMISS 2022-04-05

8.6.7
Infiltrationsstråk
Infiltrationsstråk används för att fördröja, rena och avleda dagvatten, se Figur 10. Infiltrationsstråk kan fånga upp en
hög andel partikelbundna föroreningar, men även avskilja lösta föroreningar när vatten infiltrerar i marken under
stråket. Infiltrationsstråket utformas som ett nedsänkt dike där vatten kan infiltrera till ett underliggande
dräneringslager och via ett dräneringsrör ansluta till dagvattenledningsnätet. Både marken och växtligheten ger
rening. Infiltrationsstråk anläggs ofta i anslutning till vägar och gator.
När ett infiltrationsstråk är nyanlagt är det viktigt att gräset växer till sig snabbt eftersom det ger erosionsskydd och
motverkar att ogräs växer upp. Infiltrationsstråk underhålls genom regelbunden gräsklippning och renhållning. Ytan
ska hållas fri från löv och skräp. Vid hög belastning kan det finnas behov av att minska sedimentmängderna i det
dagvatten som når infiltrationsstråket genom att till exempel först leda dagvattnet till ett svackdike. Detta minskar
risken för igensättning och stående vatten i infiltrationsstråket. Eftersom genomsläppligheten minskar efterhand kan
ytlagret behöva luckras eller tas bort.

Figur 10 Infiltrationsstråk. (Källa: Tyréns)

8.6.8
Makadamdike
Makadamdiken kan fördröja och avleda dagvatten samt bidra med viss rening av partikelbundna föroreningar genom
sedimentation, se Figur 11. Makadamdiken anläggs ofta i anslutning till vägar och gator. Utformningen varierar.
Makadamdiken underhålls löpande genom ogräsrensning och renhållning. Yta och översvämningsskydd måste också
kontrolleras regelbundet så det inte sätts igen. Makadamfyllningen kan behöva bytas ut på längre sikt, eftersom
partiklar som har sedimenterat kan sätta igen porerna och därmed minska infiltrationskapaciteten.

Figur 11 Makadamdike i anslutning till gågata (vänster) och parkering (höger). (Källa: Tyréns)
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8.6.9
Nedsänkt växtbädd
Nedsänkta växtbäddar fördröjer dagvatten och ger hög reningseffekt, se Figur 12. Nedsänkningen skapar en
fördröjningsvolym, medan rening sker när dagvattnet passerar genom växtbäddens filtrerande material. Genom
växtligheten sker rening och upprätthållande av infiltrationskapacitet. Vid utformning är det viktigt att välja rätt typ
av växter, som starr, gräsarter och örter som trivs i fuktängar. Även träd kan planteras. Undvik arter som är eller
riskerar att bli invasiva. Växtbäddar används ofta på bostadsgårdar och i anslutning till vägar och parkeringsytor.
När växtbädden ska etableras krävs regelbunden bevattning. Det kan behövas återkommande kontroll av hur
växtligheten utvecklas under de första 1–2 åren. Döda växtdelar och ogräs rensas bort och kompletterande
planteringar kan behövas. I det löpande underhållet behövs ogräsrensning och skötsel av växter samt kontroll av
inlopp och bräddavlopp. Om det finns ett sedimentfång behöver det tömmas regelbundet. Genomsläppligheten
minskar efterhand och ytlagret kan till slut bli helt igensatt. Genom att luckra eller ta bort ytlagret kan
genomsläppligheten återställas. Bevattning kan behövas vid långvarig torka.

Figur 12 Nedsänkt växtbädd. (Källa: Tyréns)

8.6.10
Gröna tak
Gröna tak, eller vegetationsklädda tak används för att fördröja och reducera mängden dagvatten, se Figur 13.
Fördröjningen sker genom att vegetationen tar upp och magasinerar regnvatten. Gröna tak bidrar inte med rening
eftersom regnvatten är förhållandevis rent. Taken kan ge tillskott av näringsämnen i det vatten som avrinner från
taket.
När gröna tak anläggs är det viktigt att följa upp hur växterna etablerar sig. Bevattning, komplettering av växter och
ogräsrensning kan behövas. Vid löpande underhåll kontrolleras dränering, hängrännor och stuprör, så att de inte sätts
igen av växter. Det kan finnas behov av bevattning och gödsling.

Figur 13 Grönt tak. (Källa: Tyréns)
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9. STYRMEDEL
9.1

Lagar

Det finns flera lagar som berör dagvatten. Varje lag och regelverk reglerar sina frågor. Ett ansvar enligt en lag kan
därmed inte upphävas med hänvisning till en annan lag.
De tre lagar som främst reglerar dagvatten är lagen om allmänna vattentjänster (LAV), miljöbalken (MB) och planoch bygglagen (PBL). MB och LAV anger utgångspunkterna för dagvattenhanteringen genom krav på vattenkvalitet
och ansvarsförhållanden för dagvatten. PBL ger kommunen planinstrument som behövs vid lokalisering av
bebyggelse samt genom att reglera de fysiska förutsättningarna som behövs för att hantera dagvattnet så att marken
blir lämplig för bebyggelse.
Andra lagar som berör dagvattenhantering är framför allt fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och
ledningsrättslagen som reglerar möjligheten till den markåtkomst och den ansvarsfördelning som behövs för att
anläggningar och anordningar ska kunna ordnas och drivas.
9.1.1
Lagen om allmänna vattentjänster
Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) reglerar kommunens rättigheter och skyldigheter avseende
tillhandahållande av vattentjänster. Enligt LAV är VA-huvudmannen, dvs. kommunen eller ett kommunalt bolag,
ansvarig för dagvattenhantering om den behöver ordnas i ett större sammanhang för viss befintlig eller blivande
bebyggelse (6§ LAV) samt om vattnet riskerar människors hälsa eller utgör en risk för miljön. Kommunens beslut
om vilka områden som ska ingå i verksamhetsområdet är ett strategiskt beslut som får betydande konsekvenser.
Beslutet behöver därför beredas på ett tydligt sätt i samråd mellan planavdelningen, tillsynsmyndigheten och VAhuvudmannen. Det är lämpligt att göra det inom ramen för VA-planeringen. Ett nytt verksamhetsområde för
dagvatten kan, enligt propositionen till allmänna vatten- och avloppsanläggningar, inrättas inom samlad bebyggelse
(20–30 fastigheter) om det finns ett behov av en allmän Va-anläggning med hänsyn till människors hälsa och miljön.
Platsens specifika förutsättningar har stor betydelse och beslut om verksamhetsområde för dagvatten måste tas med
hänsyn till detta.
9.1.2
Miljöbalken
Miljöbalken (MB) ställer krav på verksamhetsutövare och fastighetsägare att se till att dagvatten tas omhand på ett
sådant sätt att det inte orsakar olägenheter för människors hälsa eller miljön, vilket innebär att krav på rening av
dagvatten kan ställas med hänvisning till MB. I MB används inte begreppet dagvatten, men däremot ingår dagvatten i
definitionen avloppsvatten, då vatten avleds från mark inom detaljplaneområde eller begravningsplats. Om
dagvattnet klassas som avloppsvatten och en avloppsanordning ordnas kan anmälan eller tillstånd för anläggningen
krävas. Enligt Havs- och vattenmyndighetens rapport Juridiken kring avlopp (2015), likställs dagvatten med avlopp och
följande tre rekvisit uppfylls:
•
•
•

Det har vidtagits mänsklig åtgärd för att avleda vattnet
Vattnet finns inom detaljplanelagt område eller inom äldre stadsplan
Vattnet avleds inte endast för en viss/vissa fastigheters räkning

Även om dagvattnet inte är att beakta som ett avloppsvatten kan det inrymmas i definitionen av miljöfarlig
verksamhet.
En verksamhetsutövare är skyldig att planera och kontrollera sin anläggning för att motverka att olägenheter för
människors hälsa eller skador på miljön uppkommer genom så kallad egenkontroll. Verksamhetsutövare för
dagvatten kan exempelvis vara fastighetsägare, väghållare, verksamhet som bedrivs på platsen eller den som ansvarar
för ledningarna. Tillsynsmyndigheten kan förelägga en verksamhetsutövare att utföra de undersökningar som
behövsför tillsynen. Om en miljöskada uppstår är det den som orsakar miljöskada som är ansvarig för att avhjälpa
miljöskadan. Upplysningsplikt gäller när en olycka inträffar och/eller förorening påträffats.
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Miljöbalken reglerar kommuners och myndigheters skyldighet att se till att miljökvalitetsnormer (MKN) följs. Krav
eller förbud som ställs utifrån MB får inte vara mer ingripande åtgärder än vad som behövs. Tillsynsmyndigheten ska
därför alltid göra en rimlighetsavvägning med hänsyn till nytta och kostnad för skyddsåtgärder.

9.1.3
Plan- och bygglagen
Plan- och bygglagen (PBL) ger kommunen styrmedel att planera bebyggelse och anpassa fysiska förutsättningar för
att möjliggöra en fungerande dagvattenhantering. Grundtanken i PBL är att mark- och vattenområden ska bedömas
för att säkerställa att områdenas användning förblir ändamålsenligt. PBL reglerar kommunens planarbete i bland
annat översiktsplan, fördjupad översiktsplan och detaljplan. I översiktsplanen anges kommunens inriktning för
långsiktig utveckling av den fysiska miljön samt vägledning om hur mark- och vattenområden ska användas och
utvecklas. Eftersom dagvattenhantering utgör en förutsättning för markanvändning och exploatering är den lämplig
att hantera i översiktsplanen.
Kommunen kan med hjälp av plan- och bygglagen (PBL) i detaljplan reservera mark för nödvändiga anläggningar
och anordningar som behövs för allmänna ändamål för att marken som ska bebyggas ska kunna bli lämplig. PBL ger
också möjlighet för kommunen att lösa in mark som ska vara allmän plats och sådan mark som behövs för annat än
enskilt bebyggande.
9.1.4
Nationella och internationella styrmedel
I detta kapitel sammanfattas nationella och internationella styrmedel som ligger till grund för framtagandet av Ystads
kommuns dagvattenplan.
Vägledning för kommunal VA-planering
Havs- och vattenmyndighetens rapport Vägledning för kommunal VA-planering3 är framtagen för att underlätta
kommunernas planering för en trygg och hållbar vattenförsörjning och avloppshantering. Klimatförändringar,
översvämningar, ökade miljökrav och åldrad infrastruktur innebär ökade krav på kommunernas VA-verksamhet. En
förutsättning för en lyckad VA-planering är att det finns en god kommunikation mellan politiker och tjänstemän från
olika avdelningar inom kommunen. En väl genomförd VA-planering ger en beredskap och gör kommunen betydligt
bättre rustad för att möta utmaningar och möjligheter att påverka utvecklingen i positiv riktning. Vägledningen
påpekar att dagvattenhanteringen måste göras mer långsiktigt hållbar. Här utgör dagvattenplanering och framtagande
av en dagvattenplan en viktig del.
Vattendirektivet
EU:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) är utgångspunkten för svensk vattenförvaltning. Vattendirektivet anger
vad EU-länderna minst ska klara vad gäller vattenkvalitet och vattentillgång.
Vattendirektivet finns infört i svensk lagstiftning genom:
•
•
•

Miljöbalken (kapitel 5)
Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion

Sverige är indelat i de fem vattendistrikten Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, Södra Östersjön och
Västerhavet. En länsstyrelse i varje vattendistrikt är utsedd till vattenmyndighet som har i uppdrag från regeringen att
genomföra vattendirektivet. Arbetet med vattenförvaltning sker i förvaltningscykler om sex år, där den första cykeln
avslutades 2009, följande 2015 och nuvarande slutar 2021. I inledningen av en cykel kartläggs vatten utifrån befintlig
övervakning. Underlaget från övervakningen används för att bedöma och klassificera vattnets tillstånd och påverkan,
fastställa MKN och vilka åtgärder som krävs för att nå god vattenkvalitet (god status). Tre verktyg finns framtagna
för arbetet med vattenförvaltning i Sverige: förvaltningsplan, åtgärdsprogram samt miljökvalitetsnormer

3

Rapport 2014:1
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Åtgärdsprogram för Södra Östersjön
Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt beslutade om en ny förvaltningsplan för perioden 2016-2021.
I förvaltningsplanen ingår åtgärdsprogram som talar om vad som krävs för att nå miljökvalitetsnormerna och vilka
myndigheter som behöver göra vad. Åtgärd nummer åtta för kommunerna lyfter fram behovet av dagvattenplaner
genom följande formulering:
Kommunerna ska utveckla planer för hur dagvatten ska hanteras inom kommunen med avseende på kvantitet och kvalitet.
Dagvattenplanerna ska bidra till att de åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Åtgärden ska
vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.
Globala mål för hållbar utveckling
År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller de 17 globala målen för en
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. För att uppnå målen krävs samarbete mellan regeringar, privat
sektor, civilsamhälle och medborgare.

Figur 14 FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling (källa: UNDP).

De mål med tydligast koppling till dagvatten är följande:
•
•
•
•
•
•

Mål 6. Rent vatten och sanitet
Mål 9. Hållbar industri, innovationer, och infrastruktur
Mål 11. Hållbara städer och samhällen
Mål 13. Bekämpa klimatförändringen
Mål 14. Hav och marina resurser
Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald

Nationella miljökvalitetsmål
Sedan 1999 arbetar Sverige med nationella miljökvalitetsmål. De mål med tydligast koppling till dagvatten är följande:
•
•
•
•
•

Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
God bebyggd miljö
Hav i balans och levande kust och skärgård
Myllrande våtmarker
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9.2

Kommunens strategiska mål och styrdokument

I föreliggande kapitel beskrivs kommunens strategiska mål och styrdokument som berör dagvattenfrågor.
9.2.1
Vattenplan
Ystads kommuns vattenplan är kommunens verktyg för att säkerställa rent och friskt vatten även för kommande
generationer. Vattenplanen sträcker sig till 2030. Vattenplanen byggs upp av de tre delarna VA-översikt, VA-policy
och VA-plan. I VA-planen lyfts behovet av att i ett förvaltningsövergripande samarbete att ta fram en dagvattenplan
för att skapa en hållbar dagvattenhantering.
9.2.2
Skyfallsplan
En skyfallsplan för Ystads kommun är under framtagande.
9.2.3
Miljöprogram
Ystads kommuns gällande miljöprogram4 är ett av flera verktyg för att förverkliga och konkretisera kommunens
vision och beskriver hur kommunen planerar att främja hållbara livsmiljöer och god livskvalitet för hela kommunen.
Med hjälp av miljöprogrammet är det möjligt att sätta enskilda beslut i ett större perspektiv och på så sätt gynna
utvecklingen på lång sikt. Miljöprogrammet utgår från Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen. Därtill har
kommunen tagit fram ett övergripande mål samt fem strategiska miljömål:
Övergripande mål
I Ystad finns hållbara, attraktiva livsmiljöer och förutsättningar för en god jämlik hälsa och livskvalitet i hela
kommunen.
Strategiska miljömål
•
•
•
•
•

Vattenmiljöer i balans
Hållbart nyttjande av markresurser
En rik natur- och kulturmiljö
En giftfri miljö och ett mer resurseffektivt samhälle
Begränsad klimatpåverkan i ett klimatsäkrat samhälle

För varje strategiskt miljömål anges kopplingar till nationella miljömål och globala hållbarhetsmål.
9.2.4
Översiktsplaner
En ny översiktsplan, Kommunen Ystad 2030, för Ystads kommun antogs av kommunfullmäktige 2021-06-17.
Översiktsplanen utgör tillsammans med de fördjupade översiktsplanerna för Ystad, Köpingebro och Svarte
kommunens samlade översiktsplan. I översiktsplanen finns hållbarhetsperspektiv som ska genomsyra hela processen.
Flera av de utmaningar som lyfts inom hållbarhetsperspektivet och hållbar utveckling i översiktsplanen har även
koppling till hållbar dagvattenhantering. Se punkter nedan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4

Möta upp klimatförändringar och verka för minskad klimatpåverkan.
Bevara och utveckla kommunens unika landskapsbild och värdefulla naturmiljö.
Värna och skydda kulturmiljön, både i staden och på landsbygden.
Värna och utveckla rekreation och friluftsliv och stärka de gröna sambanden.
Hushållning med värdefull jordbruksmark.
Synliggöra värden av och nyttja ekosystemtjänster hållbart.
Bevara och utveckla kommunens naturområden.
Att verka för hållbart kretslopp och god resurshushållning.
Att verka för rent vatten och sanitet för alla.
Bevara marina resurser samt värden i havet.

Miljöprogram för Ystads kommun 2021–2025
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9.2.5
Detaljplaner
I Boverkets kunskapsbank, PBL Kunskapsbanken, finns information om hur dagvatten kan regleras i detaljplan.
Texten nedan är hämtad från PBL Kunskapsbanken (2021-12-02). Informationen i detta avsnitt kan skilja sig från
aktuell information i Kunskapsbanken om denna har förändrats. För ytterligare information om
dagvattenhantering i detaljplaner avseende bland annat vilka planbestämmelser som kan användas för att reglera
markanvändningen hänvisas till Boverket.
Vid detaljplaneläggning behöver kommunen visa hur dagvattenhanteringen kommer att lösas. Med planbestämmelser
kan kommunen skapa de förutsättningar som behövs för att genomföra en viss dagvattenlösning. Beroende av om
planområdet omfattas ett verksamhetsområde för dagvatten enligt LAV eller inte kan det finnas olika behov av
reglering med planbestämmelser.
Utgångspunkten i plan- och bygglagen, PBL, är att marken som ska tas i anspråk för bebyggelse ska vara lämplig för
det ändamål som detaljplanen anger. Är dagvattnet ett problem som behöver lösas för att marken ska anses vara
lämplig ska kommunen kunna visa att ett genomförande av detaljplanen klarar av att lösa problemet. I vissa fall kan
det räcka att kommunen i planbeskrivningens genomförandedel visar hur lösningen ska genomföras. I andra fall kan
kommunen också behöva införa särskilda planbestämmelser för att dagvattenlösningen ska kunna genomföras och
marken ska bli lämplig. Hur dessa lösningar utformas blir beroende av bland annat de krav som anges i lagen om
allmänna vattentjänster, LAV, samt de möjligheter som finns i fjärde kapitlet PBL att i detaljplanen exempelvis
reglera markanvändningen, bebyggelsens omfattning och placering och markens höjdläge och anordnande.
Inom verksamhetsområde för dagvatten
Varje gång det är aktuellt att detaljplanelägga ett område ska kommunen klargöra om planområdet ingår i ett
verksamhetsområde för dagvatten eller om den exploatering som föranleder planläggningen medför att kommunens
verksamhetsområde ska utvidgas eller att ett nytt verksamhetsområde ska bildas. För länsstyrelsen gäller det att vid
samråd om detaljplan bevaka denna fråga.
Med anledning av att ansvarsförhållandena skiljer sig åt om ett detaljplaneområde omfattas av ett
verksamhetsområde för dagvatten eller inte får kommunen ta olika hänsyn vid utformning av detaljplanen och
planbestämmelserna.
Är dagvattnet ett problem som behöver lösas i ett större sammanhang och planområdet ligger inom ett
verksamhetsområde för dagvatten är det va-huvudmannen, kommunen eller ett kommunalt bolag, som enligt LAV
är skyldig att ta hand om vattnet.
De tekniska anläggningar eller de tekniska installationer, som ingår i en allmän VA-anläggning och som inte ska vara
allmänt tillgängliga, lokaliseras till kvartersmark avsedd för annat än enskilt bebyggande. I detaljplan betecknas
användningen av sådan mark för tekniska anläggningar med beteckningen stora E och användningen preciseras så att
det framgår vilken typ av teknisk anläggning eller installation som avses. Det kan vara fördröjningsmagasin,
infiltrationsbädd, brunn, pumpstation osv.
I den mån en anläggning kan tillföra kvaliteter som kan vara till nytta för allmänheten kan också sådana allmänna
anläggningar lokaliseras till allmän plats. Vattenspeglar i form av dammar, ytor eller diken där vatten samlas tillfälligt
efter kraftiga regn är exempel som kan vara miljöskapande inslag i en park. Även naturliga eller anlagda våtmarker
kan vara inslag i en park- eller ett naturområde som tillför värden utan att begränsa allmänhetens användning av
dessa områden. I gatumiljö kan infiltrationsbäddar och fördröjningsmagasin anläggas och antingen döljas eller
synliggöras med växtlighet. Dessa anläggningar regleras med egenskapsbestämmelser för utformning av allmän plats.
På plankartan betecknas de i klartext med gemena bokstäver.
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I den mån det behövs kan kommunen i detaljplan också reservera mark för allmännyttiga dagvattenledningar inom
kvartersmark. Ett markreservat för en ledning kan säkras genom ledningsrätt vilket regleras med bestämmelser i
ledningsrättslagen.
Bestämmelser om vattenflöden eller bestämmelser som anger vilken teknik som ska användas för att reglera
dagvattnet kan inte användas. Något sådant lagstöd finns inte i PBL. Genom att ange anläggningens fysiska
utbredning, exempelvis dammens eller fördröjningsmagasinets utbredning och djup kan förutsättningarna för att
klara ett visst dagvattenflöde indirekt regleras.
Om det finns behov av att reglera markförhållandena för att dagvattenhanteringen ska kunna lösas kan kommunen i
detaljplan införa bestämmelser om markens höjd och lutning. Detta betecknas i detaljplanen med plushöjd,
exempelvis + 8,5 meter - markens höjd över ett angivet nollplan och med en angivelse om åt vilket håll och hur
mycket marken ska luta, vilket betecknas med en pil som pekar åt det håll marken lutar uppåt och en angivelse om
hur stor lutningen ska vara exempelvis i förhållandet 1:5, som innebär att marken stiger 1 meter inom ett 5 meters
intervall. En säker avvattning kan också vara beroende av att avskärande diken eller skyddsvallar anläggs. I detaljplan
kan bestämmelser om sådant skydd anges. Inom allmän plats betecknas detta på plankartan i klartext – dike, vall.
Dikets djup respektive vallens höjd bör också anges.
Vid behov kan bestämmelser också användas för att reglera i vilken mån marken ska vara genomsläpplig. Detta kan
exempelvis anges med att – marken får inte hårdgöras, minst 50 procent av ytan ska vara genomsläpplig. Inom
allmän plats betecknas detta på plankartan i klartext – infiltration. Även förekomsten av vegetation kan regleras med
planbestämmelser. Denna typ av bestämmelser bör emellertid användas med viss försiktighet. Anledningen till detta
är bland annat att planen kan komma att gälla under lång tid och vegetation är något föränderligt och därmed blir
bestämmelserna i praktiken svåra att tillämpa och ha tillsyn över.
Om det behövs för att en viss dagvattenlösning ska kunna genomföras kan kommunen inom kvartersmark, på
samma sätt som inom allmän plats, ange vissa förutsättningar för att avvattningen av de enskilda fastigheterna ska
fungera säkert. Det görs exempelvis genom att markens höjd över ett givet nollplan och marken lutning bestäms. Vid
behov kan kommunen också reglera i vilken mån marken ska vara genomsläpplig.
Om det krävs särskilda skyddsåtgärder inom en enskild tomt för att dagvattnet inte ska skada byggnader kan detta
regleras och i planen kan genomförandet av dessa åtgärder uttryckas som villkor för att bygglov eller startbesked ska
kunna ges.
Som skyddsåtgärder kan också restriktioner vad gäller möjligheten att anlägga källare och en lägsta golvnivå anges.
Utanför verksamhetsområde för dagvatten
Även om planområdet ligger utanför verksamhetsområde för dagvatten har kommunen ansvar för att marken som
ska tas i anspråk bli lämplig för den användning detaljplanen medger. Finns det behov av att reglera de fysiska
förutsättningarna får kommunen även i ett sådant område göra detta med planbestämmelser så att
dagvattenhanteringen kan lösas. De bestämmelser som kan användas är de samma som för planläggning inom
verksamhetsområde för dagvatten.
När LAV inte är tillämplig hamnar ansvaret för att ta hand om dagvattnet på de enskilda fastighetsägarna. Principen
för hur kommunen hanterar regleringen med planbestämmelser är densamma som om området skulle ligga inom ett
LAV-område, med den skillnad att de anläggningar som ska vara gemensamma särskilt kan behöva regleras för att
säkra ett genomförande. I detaljplan kan kommunen ange vilka anläggningar som ska vara gemensamma, vilka
fastigheter som ska ingå i gemensamhetsanläggningen och vilka utrymmen som ska tas i anspråk för anläggningarna.
Förutsättningen för att reglera avvattningen av allmän plats och kvartersmark inom ett planområde som ligger
utanför ett verksamhetsområde för dagvatten är den samma som när planområdet ligger inom ett sådant
verksamhetsområde.
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Checklista för dagvattenutredningar i Ystads kommun

Checklistan används i första hand för dagvattenutredningar för detaljplan, men kan även användas som stöd
vid framtagande av dagvattenutredning för till exempel planprogram. För planprogram kan vissa delar av
utredningen göras på en mer generell nivå eller utgå helt. Skyfall och översvämning analyseras på övergripande
nivå. Vid behov kan fördjupad skyfallsutredning behövas.
Begreppsförklaringar
Planområde
Utredningsområde

Område som ligger inom detaljplanens avgränsning.
Planområde samt närliggande område som direkt påverkar eller
påverkas av dagvattensituationen i planområdet.

Att beakta/utreda i dagvattenutredningen

RedoKommentar
visning
utöver text
1. BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Bakgrund och syfte
Beskriv utredningens bakgrund och syfte.
Underlag och riktlinjer
Redogör för vilket utredningsunderlag som
använts samt antaganden som gjorts.
Redogör vilka krav och riktlinjer som beaktas i
utredningen avseende funktionskrav på
dagvattensystem, fördröjning av dagvatten,
rening av dagvatten etc.
Markanvändning och orientering
Redovisa planområdets utbredning, nuvarande
markanvändning och verksamheter i området,
samt planerad markanvändning.
Markförhållanden
Redovisa de geologiska förutsättningarna för
planområdet. Utgå från befintliga underlag och
fältbesök.
Redovisa grundvattenförhållanden inom
planområdet.

Föroreningar
Identifiera förekomst av befarad eller
konstaterad förorenad mark eller förorenat
grundvatten inom planområdet.
Identifiera risker för utsläpp som kan förorena
dagvattnet, t ex olycka med transport av farligt
gods.
Avrinningsområden, avvattningsvägar,
ledningsnät för dagvatten
Redovisa marknivåerna för utredningsområdet,
avrinningsområden samt naturliga
avrinningsvägar och vattendelare för
ytavrinning.
Redovisa hur planområdet avvattnas, om det

Källa/Info

Ystads
dagvattenplan
Svenskt vatten,
P110
MKN
Karta och
tabell
Karta
Geoteknisk/
hydrogeologisk
utredning,
naturvärdesinventering etc.
Karta

Karta

Karta
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Karta med
marknivåer,
avrinningsområden,
naturliga
avrinningsvägar och
vattendelare
Karta med
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tar emot dag- och ytvatten från andra
områden, hur vattnet rinner genom området
och hur det lämnar området. Redovisa hur det
dagvattenförande ledningsnätet ser ut.
Identifiera ifall det finns kombinerade
ledningar.
Identifiera om det finns kända problem eller
begränsningar i ledningssystemet för dagvatten.
Identifiera om det finns sumpskogar, kärr,
Karta
våtmarker eller andra sanka områden inom
utredningsområdet och ifall särskild hänsyn
behöver tas till dessa.
Identifiera huruvida hänsyn behöver tas till
ytterligare framtida utbyggnadsplaner
uppströms eller nedströms planområdet.
Recipienter och miljökvalitetsnormer
Redovisa vilken recipient dagvattnet avleds till. Karta
Identifiera recipientens status. Identifiera
förekomst av överskridna gränsvärden för
prioriterade ämnen och/eller särskilt
förorenande ämnen. Redovisa ev.
kvalitetsfaktorer som riskerar att inte uppnå
MKN.
Om planområdet avvattnas med ett
kombinerat ledningssystem, identifiera
huruvida det finns bräddpunkter till recipient
som påverkas av flödet från området.
Identifiera om utredningsområdet omfattas av
vattenskyddsområde, eller om avrinningen sker
till ett vattenskyddsområde.
Identifiera om det finns
markavvattningsföretag att ta hänsyn till.
Översvämningsrisker
Identifiera om det finns några kända problem
med översvämningar inom utredningsområdet
idag. Även områden nedströms behöver
beaktas.
Redogör för dimensionerande vattenstånd för
närliggande ytvatten med och utan
klimatfaktor.
Identifiera om det finns områden som riskerar
att översvämmas till följd av höga nivåer i
närliggande ytvatten.
Identifiera ev. lågpunkter och instängda
områden i utredningsområdet.
Identifiera vilka områden inom
utredningsområdet som riskerar att
översvämmas vid ett 100-årsregn. Redogör för
vilka avrinningsvägar vattnet tar vid ett 100årsregn.
Identifiera om det finns någon samhällsviktig
verksamhet inom utredningsområdet som
riskerar att översvämmas vid ett 400-årsregn.

utredningsområdets
gräns, in- och utlopp
till planområde,
rinnpilar,
dagvattenförande
ledningar, diken och
andra öppna
dagvattenstråk.
Utifrån befintligt
underlag.

Både ytlig och teknisk
avrinning

Tabell

Karta

Karta
Karta

Karta
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2. BERÄKNINGAR
Att beakta/utreda i dagvattenutredningen Redovisning
utöver text
Beräkning av dagvattenflöden och
fördröjningsbehov
Beräkna vilka dimensionerande flöden
Tabell
planområdet förväntas bidra med. Beräknas
för befintlig samt planerad situation.
Klimatfaktor enligt gällande rekommendationer
används för planerad situation.
Beräkna vilka fördröjningsvolymer och ytor
Tabell
som behövs för att uppnå fördröjningsbehov.
Föroreningsberäkning
Gör en första bedömning av vilket
reningsbehov och vilken typ av
reningsanläggning som behövs utifrån
recipientens känslighet och dagvattnets
förväntade föroreningshalt.
Beräkna vilka halter av föroreningar beräknat
Tabell
på årsbasis som förekommer i dagvattnet från
utredningsområdet före exploatering. Jämför
med riktvärden angivna i t.ex. StormTac.
Beräkna vilka halter av föroreningar beräknat
på årsbasis som förekommer i dagvattnet från
utredningsområdet efter exploatering med och
utan dagvattenåtgärder. Jämför med riktvärden
angivna i t.ex. StormTac.

Tabell
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Kommentar

Källa/Info

SMHI
Svenskt Vatten,
P110
Ystads
dagvattenplan
Ystads
dagvattenplan

Antaganden och
indata samt
osäkerheter redovisas
i anslutning till tabell.

Ystads
dagvattenplan
Beräkningsverktyg som
t.ex. StormTac
Ystads
dagvattenplan
Beräkningsverktyg som
t.ex. StormTac

Bilaga 1. Checklista för dagvattenutredningar
3. FÖRSLAG PÅ DAGVATTENHANTERING
Att beakta/utreda i dagvattenutredningen
RedoKommentar
visning
utöver text
Förslag på dagvattenhantering
Redovisa vilka åtgärder som föreslås inom
planområdet. Redogör för vilka metoder som
föreslås användas för rening och fördröjning
av dagvatten.
Redovisa vilken utformningsprincip och vilka
Figur
dimensioner som krävs för att
dagvattenhanteringen ska uppfylla riktlinjer om
rening och fördröjning.
Redovisa var inom planområdet ytor behöver
Karta/figur
avsättas för dagvattenhantering.
Ange vilket eventuellt syfte utöver
dagvattenhantering den föreslagna
dagvattenlösningen har
(rekreation/estetik/pedagogik).
Identifiera om det finns vegetation (befintlig
eller planerad) som kan samordnas med
dagvattenomhändertagande, t.ex. växtbäddar
och träd.
Bedöm den tekniska genomförbarheten för
dagvattenlösningarna med hänsyn till befintliga
anläggningar ovan och under jord, geologi och
markhöjder.
Redovisa helhetsbilden av omhändertagandet
Karta (pdf
En översiktlig
av dagvatten inom planområdet.
och dwg)
systemlösning med
rinnpilar, anläggningar
för
dagvattenhantering,
markerat vilka ytor
som avvattnas till
respektive anläggning,
befintliga och
tillkommande
dagvattenledningar,
diken och öppna stråk
m.m.
Hantering av skyfall
Redovisa hur skyfall bör hanteras i
Karta
Översiktligt utifrån
utredningsområdet. Ge beskrivning där hänsyn
befintligt underlag
tas till sekundära avrinningsvägar,
och
översvämningsytor, höjdsättning etc. Vid
exploateringsförslag
behov kan ytterligare fördjupning avseende
samt med hjälp av
skyfallshantering behövas med hjälp av t.ex.
t.ex. Scalgo.
modellering.
Belys om det kan finnas möjligheter att åtgärda
Diskutera med
eventuella större skyfallsproblem, som inte
beställaren.
bara omfattas av planområdets
skyfallshantering, i eller i anslutning till
planområdet.
Påverkan på recipient
Beskriv hur den föreslagna
dagvattenhanteringen påverkar recipienten och
möjligheter att nå MKN.
109

Källa/Info

Ystads
dagvattenplan
Ystads
dagvattenplan

Ystads
dagvattenplan

Bilaga 1. Checklista för dagvattenutredningar
Sammanfattning av dagvattenhantering
Identifiera om det finns någon del där
föreslagen dagvattenhantering inte lever upp
till intentionerna i dagvattenplanen. Ange
anledning och huruvida det går att åtgärda. Om
inte, förklara varför. Vid avvikelser, precisera
vilka ytor som inte leds till
dagvattenanläggning, eller vilka åtgärder som
inte fullständigt uppfyller riktlinjer i
dagvattenplanen.

Ystads
dagvattenplan

4. SLUTSATS OCH SUMMERING
Att beakta/utreda i dagvattenutredningen RedoKommentar
visning
utöver text
Ge en helhetsbild av dagvattenhanteringen
inom planområdet genom att analysera och
sammanfatta utredningens resultat.
Bedöm om det finns behov av fler utredningar
Exempel:
eller undersökningar. Om ja, redovisa vilka.
översvämningskartering, miljöteknisk
markundersökning,
geoteknisk/hydrogeologisk
undersökning,
naturvärdesinventering etc.
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Källa/Info

Bilaga 2. Ansvarsmatris för dagvatten i Ystads kommun

(version 2021-12-02)

Enhet

Planprocess

Projektering, bygglov

Byggskede

Drift och underhåll (förvaltning)

Plan

Driver/ansvarar för helhetsfrågan
ÖP: Belysa och lokalisera problematik och möjligheter. Lyfta
behov av miljöundersökningar. Checklista.
DP: Startmöte, beställer dagvattenutredning inklusive
eventuell förprojektering. Se till att skapa fysiska
förutsättningar för dagvattenhantering.
Rådgivare, påverkan på MKN, grönstruktur, vattenhantering,
landskapsbild.

Rådgivare. Besvarar frågor kring planens syfte och bestämmelser.

Ta mot erfarenhetsåterföring från gata/park.

Ta emot erfarenhetsåterföring från gata/park.

Återkoppla kraven i MB till Plan.
Remissinstans i DP/ÖP

Återkopplar kraven i MB till Bygglov.
Ställer krav på åtgärder.
Tillstånd/anmälan.

Återkopplar kraven i MB till Projekt/Gata.
Tillsyn.
Kontrollerar om tillräcklig markmiljöundersökning.

Återkopplar kraven i MB till Park.
Tillsyn.

Bygglov

Rådgivare om möjliga bestämmelser.
Mottagare av information.
Plan rådfrågar Bygglov kring formulering av
planbestämmelse.

Handläggning av bygglov/marklov.
Ställer krav utifrån planbestämmelser.
Rådgivare till byggherrar.
Ansvariga för att föra vidare information till bygglovssökanden.

Tillsyn.

VA

Remissinstans och delaktiga i planprocessen, inbjudna till
startmöten, PPM-möten för att bistå med kunskap om
utformning/funktion.
Hjälper Plan att formulera krav på innehåll i
dagvattenutredning. Rådgivare angående flöden/krav.
Tycker till om framtida drift/underhåll.
Rådgivare.
Tycker till om framtida drift/underhåll samt gestaltning.

Remissinstans.
Projektering av allmän platsmark.
Bistår med expertkunskap till projektgruppen.
Erbjuda dagvattenanslutning inom verksamhetsområde för
dagvatten och informera om plan- och höjdläge.

Utövar tillsyn enligt PBL och tillser att Boverkets
byggregler följs.
Ansvariga för tekniskt samråd, startbesked, slutbesked.
Tekniska krav kontrolleras.
Kontrollerar höjdsättning.
Kontrollplan.
Rådgivande.
Bistår med expertkunskap till projektgruppen.
Ansvarar för VSD-frågorna, ofta som biträdande
projektledare eller projektdeltagare.

Driver projekt.
Bidra med kompetens till och ansvarar för tekniska lösningar och
utformningar i projektering.
Projekterar.
Detaljerad höjdsättning.
Söker vid behov tillstånd för vattenverksamhet.
Samordningsansvar för Tekniska.
Bistår med expertkunskap till projektgruppen.
Projektering av allmän platsmark.

Projektledning av utbyggnad av allmän platsmark.
Ställer krav.
Projektgruppen driver projektet: projektledare,
byggledare, (landskapsarkitekt).

Förvaltar allmän platsmark gata.
Drift och underhåll av gator, rännstensbrunnar och
övriga anläggningar för avvattning av gata.

Anlägger/beställare
Bistår med expertkunskap till projektgruppen.
Ansvarar för parkfrågorna (utformning, växtval mm),
ofta som projektmedlem.

Förvaltar allmän platsmark park.
Drift och underhåll för allmän platsmark: park/natur,
torg.
Drift och underhåll av öppna dagvattenytor (ovan mark).

Om kommunen är markägare: Bevakar att man får det
man beställt till rätt kostnad och kvalitet.
Dialog med Projekt/Gata.
Om kommunen inte är exploatör: Brygga mellan extern
exploatör och Projekt/Gata.
Upprätta köpeavtal för bl.a. villatomter.
Stöd och rådgivning.
Anlägger/beställare.
Bygger inom kvartersmark om kommunal fastighet.

Kommunekolog,
Klimat- eller
miljöstrateg
YstadÖsterlenregionens
miljöförbund

Projekt
/Gata

Remissinstans.

Förvaltar den allmänna VA-anläggningen.
Drift och underhåll av ledningar, underjordiska magasin
mm (under mark).

Park

Rådgivare.
Tycker till om framtida drift/underhåll.

MEX

Avtal.
Ställer krav på exploatör.
Projektägare om kommunens mark.
Bidra med fastighetsrättslig kompetens och säkerställa
genomförandet av DP i exploateringsavtal.

Bistår med expertkunskap till projektgruppen.
Beställer så att de allmänna ytorna blir genomförda enligt plan och
att kvartersmarken blir byggbar.
Projektledare och ekonomiskt ansvariga om kommunal mark.

Fastighet

Medverkar i DP om avsikten är att kommunen ska vara
fastighetsägare.
Remissinstans.
Tycker till om framtida drift/underhåll.
Grundkarta.

Ansöker om bygglov och projekterar.
Har möjlighet att följa nya krav i gamla planer för att vara en god
förebild.
Nybyggnadskarta.

Utsättningar.

Relationshandlingar.

Samla på sig förutsättningar.

Söka och följa bygglov.

Bygga och följa krav.

Förvaltare av egen mark.

Karta och Mät
Privata
fastighetsägare
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Förvaltar kvartersmark som kommunen äger.
Ansvar för dagvattenanläggningar utanför
verksamhetsområde men inom kommunens fastighet.

Samhällsbyggnadsnämnden

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

Diarienummer: SBN 2022/96
Datum 8 juni 2022

Förslag till uppdatering av rutin för att
motverka olägenheter av råkor
Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta den uppdaterade rutinen för att motverka
olägenheter av råkor, med handlingsid: Sbn 2022.907.

Ärendebeskrivning

Tomelilla kommuns samhällsbyggnadsverksamhet tog den 30 oktober 2019 fram en
rutin för att motverka olägenheter av råkor (ärende: Sbn 2019/352).
Med anledning av att råkkolonierna i kommunen har fortsatt att öka samt att ett
flertal önskemål om åtgärder har inkommit från medborgare har förvaltningen,
genom planeringsingenjör Håkan Berggren, tagit fram ett förslag till uppdatering av
den rutin som tidigare gällt.
Bifogat finns ett utdrag ur Ystad-Österlenregionens miljöförbunds policy kring regler
för jakt och skyddsjakt av råka.
Se bilaga: Regler för jakt och skyddsjakt på råka, handlingsid: Sbn 2022.906.
Miljöförbundet framhåller att kommunen själv kan ta beslut på egna marker om det
anses att råkorna orsakar skada eller olägenhet.
Gör kommunen bedömningen att ingen olägenhet förekommer samtidigt som det
finns en klagande som tycker annorlunda, ska den klagande kontakta miljöförbundet
och starta ett klagomålsärende. Då gör miljöförbundet en bedömning. Är klaganden
påstridig gör miljöförbundet ett beslut som klagande kan överklaga till länsstyrelsen.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Gata/Park/Natur, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Ekonomiska konsekvenser
Kommunen bedriver redan idag jakt via kommunjägarna.
Barnperspektivet
Vid störningar i samband med lekplatser, förskolor och andra platser där barn vistas
är det positivt för kommunen att kunna bedriva jakt på råka.
Miljöperspektivet
En bedömning ska göras i varje fall om det rör sig om en olägenhet. Råkan kan i
vissa fall bedömas vara av skada för omgivningen.
Uppföljning
Uppföljning sker i samarbete med kommunjägarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, 2022-06-08.
Rutin för att motverka olägenheter av råkor, handlingsid: Sbn 2022.907.
Regler för jakt och skyddsjakt på råka, handlingsid: Sbn 2022.906.
Gata/Park/Natur

Håkan Berggren
Planeringsingenjör
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Tomelilla direkt för kännedom
Kommunstyrelsen för kännedom
KFS/Johanna Kandell

2 (2)
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Beslutad av: Samhällsbyggnadsnämnden
Datum: 2022-06-17
Börjar gälla: xxxx-xx-xx
Dokumentansvarig tjänsteperson: Samhällsbyggnadschef
Följs upp: Vid behov

REGELDOKUMENT

Diarienummer:
Sbn 2022/86
Kommunal författningssamling
Nr

RUTIN

Rutin för att
motverka
olägenheter av
råkor
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Tomelilla kommuns
styrdokument
Regeldokument
Regeldokument är dokument som talar om hur kommunen ska arbeta.
Regeldokument kan också vara lokala föreskrifter om olika bestämmelser
som kan påverka kommuninvånare eller företag.
REGELEMENTEN RIKTLINJER RUTINER

Målinriktade dokument
Målinriktade dokument visar vad kommunen vill uppnå, strävar efter eller har som mål.
VISION PROGRAM OCH STRATEGIER PLANER HANDLINGSPLANER

2 (3)
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Rutin för att motverka olägenheter av råkor
Nedan följer rutinen för hur Tomelilla kommun framöver ska kunna
minska olägenheterna från råkor på kommunalägd mark:
1. Tillgängligt informationsmaterial om hur man som medborgare kan
minska råkornas vilja att häcka i närområdet, ska finnas på hemsidan.
2. De områden där människor upplever en stark olägenhet av råkor,
dokumenteras och åtgärder tas fram.
2.1. I de fall där åtgärderna resulterar i borttagning av träd ska
trädet/träden antalskompenseras med faktorn 3.
3. I de fall där det inte finns några lämpliga lösningar kan kommunen via
sina kommunjägare bedriva jakt på råka enligt jaktförordningen.
Tider och områden för detta anvisas av förvaltningen till
kommunjägaren.

3 (3)

116

Regler för jakt och skyddsjakt på Råka
Policydokument för Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2022-05-02

Allmänna jakttider (Bilaga 1)
30)

Råka
Skåne län och Hallands län

den 21 juli-31 jan.

Skyddsjakt på enskilds initiativ
26 § För att förebygga skador av vilt får jakträttshavare bedriva jakt under de tider
och övriga villkor som anges i bilaga 4 till denna förordning. Vidare får sådan jakt
bedrivas av personer som avses i 23 § första stycket jaktlagen (1987:259) under de
tider som anges i punkterna 2-4 samt, när det gäller vildkanin, punkten 1 i bilaga 4.
Vid jakt som avses i första stycket får ingrepp även göras i fåglars bon och fåglars
ägg förstöras.
Den som jagar med stöd av första eller andra stycket är skyldig att till länsstyrelsen
lämna de uppgifter om jakten som Naturvårdsverket föreskriver. Länsstyrelsen är
skyldig att årligen till Naturvårdsverket överlämna dessa uppgifter. Förordning
(1995:443).

Bilaga 4
Jakt för att förebygga skador av vilt (skyddsjakt)
1) Axishjort, bisam, bison, frett, guldfläckig mangust, mink, mufflonfår,
mårdhund, röd muntjak, sikahjort, stenmård, strimmig skunk, sumpbäver,
svartsvansad präriehund, tvättbjörn, vildkanin, vitsvanshjort och wapitihjort
får jagas för att förhindra skador orsakade av främmande viltarter den 1 juli-30 juni.
2) Ekorre, grävling, hermelin, husmus, iller, lämlar, mink, mullvad, mård,
mårdhund, råttor, räv, skogsmöss, sorkar, vessla, vildkanin och vildsvin
som kommer in på gården eller i trädgården och där kan orsaka skada eller annan
olägenhet får jagas den 1 juli-30 juni.
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Jakträttshavare får under samma tid bedriva jakt efter sådana djur samt björktrast,
fiskmås, fälthare, gråsparv, gråtrut, havstrut, kaja, korp, kråka, näbbmus, pilfink,
råka, skata, skrattmås och tamduva
1. i en anläggning för
att där förhindra skada
eller annan olägenhet
2. på mark med
jordbruksgrödor eller
som används till
yrkesmässig
trädgårdsodling om
djuren där orsakar
skada på grödor och
odling
3. om jakten sker på
särskilt uppdrag av den
eller de kommunala
nämnder som fullgör
uppgifter inom miljöoch hälsoskyddsområdet

den 1 juli-30 juni.

För vad som är en anläggning finns beskrivet i Jordabalken kap 2 §1.
2 kap. Tillbehör till fastighet
1 § Till en fastighet hör
byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som har anbragts inom
fastigheten för stadigvarande bruk,
på rot stående träd och andra växter,
naturlig gödsel.
Till en fastighet hör även en sådan byggnad eller annan anläggning som är uppförd
utanför fastigheten, om den är avsedd för stadigvarande bruk vid utövandet av ett servitut till
förmån för fastigheten och inte hör till den fastighet där den finns. Detsamma gäller i fråga om en
ledning eller annan anordning för vilken ledningsrätt har beviljats, om det vid en förrättning
enligt ledningsrättslagen (1973:1144) har förordnats att rätten skall höra till fastigheten. Lag
(2006:42).

Vid samtal med länsstyrelsens jurist Eva G Johansson (mars 2022)
framkom att det är ovanstående paragraf som ska användas vid
tolkningen av vad som är en anläggning. Exempel på sådana
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anläggningar är t ex parkanläggningar och anlagd förskolegård. I och
med detta tolkar Eva G Johansson att fastighetsägaren
(jakträttsinnehavaren) själv kan ta beslut om skyddsjakt om denne
anser att råkor medför skada eller olägenhet. Vidare att markägare
bör planera för att förebygga skada och olägenhet.
En klagande part ska därför i första hand vända sig till
fastighetsägaren för åtgärd. Fastighetsägaren ska då utföra en
bedömning och vidta skyddsjakt/ andra åtgärder om det behövs. Är
den klagande inte nöjd med fastighetsägarens bedömning/åtgärder
kan denne vända sig till miljöförbundet.
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Samhällsbyggnadsnämnden

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

Diarienummer: SBN 2022/97
Datum 8 juni 2022

Förslag till strategi för kommunal vägoch gatubelysning
Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta strategi för kommunal väg- och
gatubelysning, med handlingsid: Sbn 2022.908.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 juni 2020 (Sbn § 51/2020) ge
förvaltningen i uppdrag att göra en inventering av de 600 belysningsstolpar som står
längs statliga vägar i kommunen. Därefter göra en fördjupad analys av vilka
belysningsstolpar som är i sämst skick med en bedömning av nytta och behov.
Förvaltningen ska senast 1 juni 2021 återkomma till samhällsbyggnadsnämnden med
rapportering.
Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att begära 1 200 000 kronor
årligen från investeringsberedningen för att kunna möjliggöra nödvändigt underhåll
av belysningsstolpar.
Strategi för kommunal väg- och gatubelysning
Tomelilla kommun har idag inga klara riktlinjer för kommunens belysning
utan det har under årens lopp beslutats i varje fall för sig. Syftet är att ta
fram en strategi för den kommunala väg- och gatubelysningen som ger
riktlinjer för vilken belysning som bör finnas inom kommunen.
I Tomelilla kommun finns cirka 3 200 belysningspunkter längs gator och vägar
som kommunen ansvarar för. Cirka 600 av dessa finns längs gator och vägar där

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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kommunen inte är väghållare.
Kommunens beslut om ny belysning eller avveckling av väg- och gatubelysning
kommer göras efter bedömning utifrån denna strategi.
Ny belysning eller avveckling av belysning ska vid varje tillfälle lyftas för beslut i
samhällsbyggnadsnämnden, då kriterier i denna strategi är uppfyllda samt att
kostnaden kan täckas inom beslutad budget.
Förvaltningen föreslår enligt bifogad strategi hur kommunal väg- och gatubelysning
ska hanteras framöver.
Ekonomiska konsekvenser
Inga konsekvenser.
Barnperspektivet
Inga konsekvenser.
Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.
Uppföljning
Uppföljning och revidering av strategin görs vid behov.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, 2022-06-08.
Strategi för kommunal väg- och gatubelysning, handlingsid: Sbn 2022.908.
Samhällsbyggnad centralt/övergripande
Håkan Berggren
Planeringsingenjör
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen för kännedom
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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STRATEGI FÖR
KOMMUNAL
VÄG- OCH
GATUBELYSNING

2022-06-10
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BAKGRUND
I Tomelilla kommun finns idag ungefär 3200 belysningspunkter längs vägar, gator och i parker. Av dessa är ca 600
punkter utmed väg med annan väghållare än kommunen, men som bekostas av kommunen.
När kommunen är huvudman för gator och allmänna platser, gäller i princip att belysningen utförts i enlighet med
boverkets byggregler (2011:6) föreskrifter och allmänna råd, 3:1224 Belysning för orientering på tomter.
-Belysningen längs tillgängliga och användbara gångvägar och vid parkeringsplatser, angöringsplatser för bilar och
friytor, ska utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan orientera sig.

I övrigt finns inga tvingande bestämmelser om väg- och gatubelysning.
Kommunen har alltså ingen grundläggande skyldighet att ombesörja belysning i tätorter och på landsbygden.
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FUNKTION
Belysningens funktion är att:
- öka trafiksäkerhet
- öka tillgänglighet
- minska risk för brottslighet
- försvåra vandalisering
- hjälpa till med orientering
- skapa god miljö
- ökad trygghetskänsla.
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ANSVAR
Kommunens beslutande instans i frågor om belysning är samhällsbyggnadsnämnden.
Enligt reglementet har nämnden även ansvar för trafiksäkerhet.
Kommunens beslut om ny belysning eller avveckling av väg- och gatubelysning kommer
göras efter bedömning utifrån denna strategi.

Ny belysning eller avveckling av belysning ska vid varje tillfälle lyftas för beslut i
samhällsbyggnadsnämnden, då kriterier i denna strategi är uppfyllda samt att kostnaden kan
täckas inom beslutad budget.
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HANTERING
Vi jobbar efter tre typfall vilka beskrivs på kommande sidor.
Fall 1. Kommunal belysning på statlig väg utanför tätbebyggt område och samlad bebyggelse.
Fall 2.

Kommunal belysning på väg med enskilt huvudmannaskap (vägförening eller enskilda
markägare).

Fall 3.

Kommunal belysning på det prioriterade statliga vägnätet.
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FALL 1.
När nätägaren gör upprustningar i sin eldistribution ersätter inte kommunen
gatubelysningen som ligger utanför tättbebyggt område* eller sammanhållen
bebyggelse*. Berör 10 platser och 70 belysningspunkter.
*tätbebyggt område. Beslutas av kommunen genom lokala trafikföreskrifter.
*sammanhållen bebyggelse = Bebyggelse på tomter som gränsar till varandra
eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark (PBL kap 1 § 4).
Beslut Bn § 5/2015 Sammanhållen bebyggelse
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EX FALL 1. VÄG MELLAN SPJUTSTORP
HEDEBERGA (STATLIG VÄG 1561).
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FALL 2.
När nätägaren gör upprustningar i sin eldistribution ersätter inte kommunen gatubelysningen
på enskilda vägar utanför tättbebyggt område* och sammanhållen bebyggelse*. Berör 4
platser och 30 belysningspunkter.
Vägföreningen och/eller markägaren kan själv/själva gatubelysningen.
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EX FALL 2. SÖDRA KVERRESTAD
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FALL 3.
Där Trafikverket är väghållare på det funktionellt prioriterade vägnätet inom kommunen, ska
en förhandling ske med Trafikverket om möjligt övertagande av den aktuella anläggningen.
Berör 4 platser och 40 belysningspunkter.
Kommunen ska även arbeta aktivt för att Trafikverket tar över belysningsanläggningar längs
det övriga statliga vägnätet.
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EX FALL 3. RV 11 MELLAN
SVAMPARONDELLEN OCH TRYDEVÄGEN
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Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Rasmus Simonsen
Titel: Driftchef
E-post: rasmus.simonsen@tomelilla.se
Telefon: 0417 - 180 00

Diarienummer: SBN 2021/258
Datum 1 juni 2022

Uppföljning internkontrollplan 2022 –
riskid 2 - felanmälningar
Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av uppföljning av riskid
2 i internkontrollplanen 2022 och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

I internkontrollplanen 2022 finns riskid 2 - Felanmälningar åtgärdas inte på grund av
att anmälningarna inte blir tillgängliga för verksamheten eller blir liggande.
Verksamhetens samlade bedömning är att felanmälningar besvaras relativt omgående
(sällan senare än tre dagar, oftast efter en eller två dagar) och åtgärdas så fort de kan.
Vissa kräver lite längre tid, lite mer arbete, därför kan de också ta längre tid.
Se bifogad rapport: Uppföljning internkontrollplan 2022 – riskid 2, handlingsid: Sbn
2022.909.
Ekonomiska konsekvenser
Inga konsekvenser.
Barnperspektivet
Inga konsekvenser.
Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Gata/Park/Natur, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Uppföljning
Internkontrollplanen följs upp löpande under året.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, driftschef Rasmus Simonsen, 2022-06-01.
Uppföljning internkontrollplan 2022 – riskid 2, handlingsid: Sbn 2022.909.
Gata/Park/Natur

Rasmus Simonsen
Driftchef
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Ekonomichef Elisabeth Wahlström

2 (2)
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Uppföljning internkontrollplan 2022 – samhällsbyggnadsnämnden
Denna rapport innehåller verksamhetens sammanfattande bedömning av uppföljningen av internkontrollplanen och dokumentation av hur granskningen är
genomförd.

Sammanfattning
Verksamhetens samlade bedömning är att felanmälningar besvaras relativt omgående (sällan senare än tre dagar, oftast efter en eller två dagar) och åtgärdas så fort
de kan. Vissa kräver lite längre tid, lite mer arbete, därför kan de också ta längre tid.

Dokumentation av granskning
Nedan dokumenteras granskningen av internkontrollplanens granskningar.

Granskning
Riskid

2

Risk
Felanmälningar åtgärdas inte på grund av att anmälningarna inte blir tillgängliga för verksamheten eller blir liggande.
Kontrollmoment
Hur många anmälningar kommer in till Tomelilla direkt? Hur många svarar de på och hur många går vidare till verksamheten.
Hur många av dessa besvaras inom tre dagar?

Kontrollmetod
Kontroll tillsammans med Tomelilla kommun
Omfattning/ avgränsning

En gång per år

Sammanfattande resultat
av granskningen

Felanmälningar besvaras inom tre dagar och åtgärdas så fort som det är möjligt
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Detaljerad beskrivning av
resultatet med förslag på
eventuella åtgärder
Granskningstidpunkt

Genomgång av felanmälningar från mars månad visar att samtliga felanmälningar som har inkommit till gata/park har besvarats
inom tre dagar. Felanmälningarna har inte åtgärdats inom tre dagar, däremot, eftersom det inte alltid går (tex vid asfaltering,
trädfällning, grävningar, m.m.) då en del arbeten kräver tid för att utföra. Vid kontroll i slutet av april 2022 har dock samtliga
felanmälningar förutom en (1) åtgärdats. Den som ej har åtgärdats berör asfalt på en gata som eventuellt ska läggas om efter
sommaren.
April 2022 (granskade handlingar från mars 2022)

Utförd av

Rasmus Simonsen
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Samhällsbyggnadsnämnden

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

Diarienummer: SBN 2022/4
Datum 1 juni 2022

Redovisning av delegeringsbeslut maj
2022
Förvaltningens förslag till beslut

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

Ärendebeskrivning

Redovisning av delegeringsbeslut för samhällsbyggnadsnämnden gällande maj 2022
samt månadsrapport bostadsanpassning gällande maj 2022.
Bostadsanpassning
Beviljade anpassningar under maj avser arbete i våtrum (borttagning väggdel,
återställning fuktskydd, kakel, utbyte toalettstol, plattläggning), återanvändning av
begagnad hiss (även återanvändning av förberedd plats för hiss), ny stoltrapphiss
inomhus, 2 ramper samt stödhandtag och omfattande reparation samt förstärkning
av plattformshiss.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-06-01.
Delegeringsbeslut maj 2022, handlingsid: Sbn 2022.910.
Månadsrapport bostadsanpassning maj 2022, handlingsid: Sbn 2022.911.
Samhällsbyggnad övergripande
Johanna Kandell
Nämndsekreterare

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

2022-06-01

Utskriven av:

Diarieenhet:

Samhällsbyggnadsnämnden

Datum:

2022-05-01 - 2022-05-31

Riktning:

Inkomna, Upprättade

Avdelning:

Alla

Handläggare:

Alla

Sekretess:

Visas ej

Handlingsid

Eva Lärka

I/U/K Beskrivning

Dokumenttyp

Datum

Avsändare/Mottagare

Handläggare

Ärendenummer

Ärendemening

Avdelning

Fastighetsbeteckning
2022.593

Underrättelse om beslut i avslutad
lantmäteriförrättning, Norra Kvärrestad 1_8, dnr
M22114

Beslut

2022-05-03

Lantmäteriet

Henrik Lundblad

SBN 2022/28

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

Plan och exploatering

2022.594

I

I

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan

2022-05-03

***Sekretess***

SBN 2022/77

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad
centralt/övergripande

2022.603

I

2022-05-04

Pamela Lindqvist

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan

***Sekretess***

Mats Strömberg
Samhällsbyggnad
centralt/övergripande

2022.605

Delegeringsbeslut - Yttrande gällande beslut om
upplåtelse av offentlig plats, A235.830/2022,
uteservering Pizzeria Stekhouse Maritza,
Centralgatan 3 27322 Tomelilla

Delegeringsbeslut

2022-05-04

Polismyndigheten

Pamela Lindqvist

SBN 2022/13

Tillstånd enligt ordningslagen och lokala
ordningsföreskrifter 2022

Gata/Park/Natur

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan

***Sekretess***

Mats Strömberg

2022.611
2022-05-05

U

I

Samhällsbyggnad
centralt/övergripande
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2022.620

I

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan

2022-05-06

***Sekretess***

SBN 2022/80

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad
centralt/övergripande

2022.634

I

2022-05-10

Pamela Lindqvist

Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning inom
fastigheten Tommarp 149_1 m.fl., fornlämning
L1989:308
m.fl., Simrishamns kommun, dnr 14812-2022

Beslut

Länstyrelsen Skåne

Henrik Lundblad
Fastighet

2022.637

I

2022-05-11

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan

***Sekretess***

Mats Strömberg
Samhällsbyggnad
centralt/övergripande

2022.638

I

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan

2022-05-11

***Sekretess***

SBN 2022/85

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad
centralt/övergripande

2022.644

I

2022-05-12

Pamela Lindqvist

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan

***Sekretess***

Mats Strömberg
Samhällsbyggnad
centralt/övergripande

2022.645

I

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan

2022-05-12

***Sekretess***

SBN 2022/83

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad
centralt/övergripande

2022.693

Exploateringsavtal - Baby Invest Fastigheter AB
och Bo Ohlsson i Tomelilla AB

Tjänsteskrivelse

2022-05-13

Samhällsbyggnadsnämnden

Henrik Lundblad

SBN 2022/84

Exploateringsavtal - Baby Invest Fastigheter AB
och Bo Ohlsson i Tomelilla AB

Plan och exploatering

Delegeringsbeslut - yttrande tillstånd enligt
ordningslagen och lokala ordningsföreskrifter,
A242.818/2022, Byggetablering byggställning,
2022-06-01--2022-07-31, Torget 8-10 samt
Norregatan 2

Delegeringsbeslut

2022-05-15

Polismyndigheten

Pamela Lindqvist

SBN 2022/13

Tillstånd enligt ordningslagen och lokala
ordningsföreskrifter 2022

Gata/Park/Natur

2022.757

U

Pamela Lindqvist

U
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2022.759

U

Delegeringsbeslut - Yttrande gällande nyttjande
Delegeringsbeslut
av offentlig plats, A201.395/2022, Byggetablering,
byggställning, Tomegatan 17, Tomelilla, 2022-0613--2022-06-17

2022-05-15

Polismyndigheten

Pamela Lindqvist

SBN 2022/13

Tillstånd enligt ordningslagen och lokala
ordningsföreskrifter 2022

Gata/Park/Natur

Delegeringsbeslut - Yttrande om beslut om
upplåtelse av offentlig plats, A272.655/2022,
Uteservering Smakbruket, Torget 15 Tomelilla,
2022-05-20--2022-09-30

Delegeringsbeslut

2022-05-15

Polismyndigheten

Pamela Lindqvist

SBN 2022/13

Tillstånd enligt ordningslagen och lokala
ordningsföreskrifter 2022

Gata/Park/Natur

2022.762

2022.763

U

U

Delegeringsbeslut - Yttrande om tillstånd till
Delegeringsbeslut
allmän sammankomst, A270.310/2022,
manifestation med marsch mot mödradödligheten
i världen, Tomelillas Torg till Folkets park,
Tomelilla, 2022-05-21

2022-05-16

Polismyndigheten

Pamela Lindqvist

SBN 2022/13

Tillstånd enligt ordningslagen och lokala
ordningsföreskrifter 2022

Gata/Park/Natur

2022.765

U

Delegeringsbeslut - Yttrande om tillstånd till
Delegeringsbeslut
allmän sammankomst samt begagnande av
offentlig plats, A199.319/2022, utomhuskonsert
med blåsorkestrar, Gustafs torg, Tomelilla, 202205-21, kl. 14.00-14.30

2022-05-18

Polismyndigheten

Pamela Lindqvist

SBN 2022/13

Tillstånd enligt ordningslagen och lokala
ordningsföreskrifter 2022

Gata/Park/Natur

2022.767

U

Delegeringsbeslut - Yttrande om tillstånd till
Delegeringsbeslut
allmän sammankomst, offentlig tillställning samt
begagnande av offentlig plats, A198.550/2022,
nationaldagsfirande med marsch, Torget,
Tomelilla, 2022-06-06 kl. 08.00-16.00, arr: kl.
11.45-14.30. Färdväg: Gustafs torg - Centralgatan
- Torget

2022-05-19

Polismyndigheten

Pamela Lindqvist

SBN 2022/13

Tillstånd enligt ordningslagen och lokala
ordningsföreskrifter 2022

Gata/Park/Natur

Nytt beslut om bildande av naturreservatet
Benestads backar, dnr 511-16477-2020

Beslut

Länsstyrelsen Skåne

Håkan Berggren

2022.724

I

2022-05-19

Gata/Park/Natur
2022.731
2022-05-20

I

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan
***Sekretess***

Pamela Lindqvist
Sidan 3 av 6
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SBN 2022/86

2022.732

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad
centralt/övergripande
Ansökan om parkeringstillstånd för
rörelsehindrad, samt kopia polisanmälan

Ansökan

2022-05-20

***Sekretess***

Pamela Lindqvist

SBN 2020/116

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad
centralt/övergripande

2022.734

I

Beställning av fordonsflytt Toyota UHZ007

Anmälan

2022-05-23

Securitas

Eva Lärka

SBN 2022/87

Beställning av fordonsflytt - UHX007

Gata/Park/Natur

2022.738

U

I

JT-A286.230/2022, Byggetablering Byggställning, Remiss
Storgatan 51, 273 98 Smedstorp, Trottoar,
Tomelilla, 2022-06-27 -- 2022-06-28

2022-05-23

Polisen

Pamela Lindqvist

SBN 2022/13

Tillstånd enligt ordningslagen och lokala
ordningsföreskrifter 2022

Gata/Park/Natur

2022.770

U

Delegeringsbeslut - Yttrande om tillstånd till
Delegeringsbeslut
offentlig tillställning samt begagnande av offentlig
plats, A246.548/2022, nationaldagsfirande, Opera
på Lastbil, Torget, Tomelilla, 2020-06-05 kl.11-17

2022-05-23

Polismyndigheten

Pamela Lindqvist

SBN 2022/13

Tillstånd enligt ordningslagen och lokala
ordningsföreskrifter 2022

Gata/Park/Natur

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan

***Sekretess***

Mats Strömberg

2022.755

I

2022-05-25

Samhällsbyggnad
centralt/övergripande
2022.771

U

Delegeringsbeslut - Yttrande om tillstånd til
Delegeringsbeslut
idrottsevenemang, A580.098/2021, löpning, The
Gax 100 miles, S:t Knuts torg, Ystad, 2022-07-16-2022-07-17

2022-05-26

Polismyndigheten

Pamela Lindqvist

SBN 2022/13

Tillstånd enligt ordningslagen och lokala
ordningsföreskrifter 2022

Gata/Park/Natur

2022.773

U

Delegeringsbeslut - Yttrande gällande nyttjande
Delegeringsbeslut
av offentlig plats, A294.058/2022, Byggetablering,
Norregatan/Larmgatan Tomelilla, 2022-06-09-2022-06-10

2022-05-26

Polismyndigheten

Pamela Lindqvist

SBN 2022/13

Tillstånd enligt ordningslagen och lokala
ordningsföreskrifter 2022

Gata/Park/Natur
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2022.779

U

Delegeringsbeslut - Yttrande om tillstånd till
Delegeringsbeslut
begagnande av offentlig plats, A298.775/2022,
filminspelning, Gustavs Torg, Tomelilla, 2022-0531

2022-05-27

Polismyndigheten

Pamela Lindqvist

SBN 2022/13

Tillstånd enligt ordningslagen och lokala
ordningsföreskrifter 2022

Gata/Park/Natur

Beställning av fordonsflytt- Grön opel corsa

Anmälan

2022-05-30

Securitas

Eva Lärka

SBN 2022/89

Beställning av fordonsflytt - Grön opel corsa
Registreringsskylt saknas.

Gata/Park/Natur

Beställning av fordonsflytt -Saab FDJ932

Anmälan

2022-05-30

Securitas

Eva Lärka

SBN 2022/90

Beställning av fordonsflytt - Saab FDJ932

Gata/Park/Natur

NM, tillstånd, A246.548/2022, Opera på Lastbil,
Torget, Tomelilla, 2020-06-05 kl. 11-17

Intyg

2022-05-30

Polisen

Håkan Berggren

SBN 2022/13

Tillstånd enligt ordningslagen och lokala
ordningsföreskrifter 2022

Gata/Park/Natur

2022.792

2022.794

2022.807

2022.810

U

U

I

I

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan

2022-05-30

***Sekretess***

SBN 2022/91

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad
centralt/övergripande

2022.812

I

2022-05-30

Pamela Lindqvist

Samråd enligt miljöbalken för markkabel, Tunby
mm., dnr Np 525-10396-2022

Underrättelse

Länsstyrelsen Skåne

Henrik Lundblad
Gata/Park/Natur

2022.827

I

2022-05-31

Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i
samband med
föryngringsavverkning inom fastigheten Eljaröd
6_1,
fornlämning nr L1990:819

Beslut

Länsstyrelsen Skåne

Henrik Lundblad
Fastighet

2022.814

I

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan

2022-05-31

***Sekretess***

SBN 2022/92

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad
centralt/övergripande

2022.817

I

Pamela Lindqvist

MÖ remiss A294.479/2022, Loppis, Onslunda
Idrottsplats, Sportvägen 15, Tomelilla kommun,
2022-06-19--2022-10-31

Remiss
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2022-05-31

Polisen

Håkan Berggren

SBN 2022/13

Tillstånd enligt ordningslagen och lokala
ordningsföreskrifter 2022

Gata/Park/Natur

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan

***Sekretess***

Mats Strömberg

2022.818

I

2022-05-31

Samhällsbyggnad
centralt/övergripande
2022.822

I

2022-05-31

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan

***Sekretess***

Mats Strömberg
Samhällsbyggnad
centralt/övergripande

2022.823

I

2022-05-31

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan

***Sekretess***

Mats Strömberg
Samhällsbyggnad
centralt/övergripande

2022.825
2022-05-31

I

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan

***Sekretess***

Mats Strömberg
Samhällsbyggnad
centralt/övergripande
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BAB Rapport 1.2

Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Beslut under perioden:
Från: 2022-05-01
Till: 2022-05-31
Ärendenummer
BAB 2021-041
BAB 2021-049
BAB 2022-011
BAB 2022-012
BAB 2022-013*

Utskrift: 2022-06-01

Beslutet
Delvis bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall

Beslutsdatum
2022-05-24
2022-05-10
2022-05-31
2022-05-11
2022-05-03

Belopp
39 000 kr
32 750 kr
62 250 kr
62 775 kr
26 445 kr
Summa: 223 220 kr
Antal poster: 5 st
Total summa: 223 220 kr
Totalt antal poster: 5 st

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag
Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden
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BAB Rapport 1.2

Avskrivna ärenden
Ärendenummer

Beslutet

Beslutsdatum

Belopp
Summa: 0 kr
Antal poster: 0 st
Total summa: 223 220 kr
Totalt antal poster: 5 st

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag
Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden
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Samhällsbyggnadsnämnden

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

Diarienummer: SBN 2022/3
Datum 3 juni 2022

Redovisning av anmälningsärenden
2022-06-17
Förvaltningens förslag till beslut

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

Ärendebeskrivning

Redovisning av anmälningsärenden för samhällsbyggnadsnämnden 2022-06-17:
•
•

Beslut - Kf § 42/2022 Reglemente samhällsbyggnadsnämnden 2023–
2026
Beslut - Kf § 38/2022 Antagande av strategi för medborgardialog

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-06-03.
Beslut - Kf § 42/2022 Reglemente samhällsbyggnadsnämnden 2023–2026,
handlingsid: Sbn 2022.742.
Beslut - Kf § 38/2022 Antagande av strategi för medborgardialog, handlingsid: Sbn
2022.743.
Samhällsbyggnad centralt/övergripande
Johanna Kandell
Nämndsekreterare

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 maj 2022

Kf § 42

Dnr KS 2021/209

Reglemente samhällsbyggnadsnämnden
2023-2026
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta samhällsbyggnadsnämndens reglemente för
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.736.

Reservationer

De socialdemokratiska och vänsterpartistiska partigrupperna (Sara Anheden, Torgny
Larsson, Ida Bornlykke, Sejdi Karaliti, Tina Bergström-Darrell, Anders Throbäck,
Inger Åbonde, Kristin Skoog, Anne-Maj Råberg, Helén Bladh, Mona Nihlén (V),
Linda Ekelund (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande enligt bilaga,
handlingsid: Ks 2022.1379.
Solveig Falk (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Sara Anhedens (S)
yrkande.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning
för organisations- och arvodesfrågor. Beredningen har vid flera tillfällen diskuterat
samhällsbyggnadsnämndens och andra nämnders reglementen.
Majoriteten i beredningen står bakom föreliggande förslag som bland annat innebär
att ansvar för bostadsförsörjning, kommunikationsinfrastruktur,
exploateringsverksamhet och ingående av arrenden och liknande flyttas från
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.
Två stora förändringar för samhällsbyggnadsnämnden är att nämnden utökas till 7
ledamöter och 7 ersättare, från dagens 5+5, och att ett arbetsutskott på 3 ledamöter
och 3 ersättare skapas.
Mindre förändringar har gjorts gällande kallelser till sammanträden. Ett antal punkter
har lagts till som en anpassning till redan gällande ordning. Därtill har ett antal
redaktionella ändringar gjorts. I förslaget är det som markerats med röd text tillägg
och gulmarkerad text är borttaget.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 maj 2022

§ 42 forts.
Ekonomiska konsekvenser
En utökning av antalet ledamöter och ersättare samt tillskapandet av ett
arbetsutskottinnebär högre kostnader för den politiska organisationen. Det är svårt
att bedöma den exakta kostnaden, men uppskattningsvis runt 100 tkr. Ytterligare ett
utskott innebär också mer arbete för kansliets personal.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar barn nämnvärt.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön.
Uppföljning
Samhällsbyggnadsnämndens och andra nämnders reglementen beslutas inför varje
mandatperiod.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta samhällsbyggnadsnämndens reglemente för
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.736.

Beslutsunderlag

Protokoll OAB 220119 § 9 SBN reglemente, handlingsid: Ks 2022.352.
Reglemente Samhällsbyggnadsnämnden (färdig version), handlingsid: Ks 2022.736.
Reglemente samhällsbyggnadsnämnden 2023-2026 (spårade ändringar), handlingsid:
Ks 2022.737.
Kommunstyrelsen § 39/2022, handlingsid: Ks 2022.1222.

Tidigare behandling
OAB § 9/2022:

Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta
samhällsbyggnadsnämndens reglemente för mandatperioden 2023-2026, handlingsid:
Ks 2022.146.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 maj 2022

§ 42 forts.
Ksau § 55/2022:
Kommunfullmäktige beslutar anta samhällsbyggnadsnämndens reglemente för
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.736.
Ks § 39/2022:
Kommunfullmäktige beslutar anta samhällsbyggnadsnämndens reglemente för
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.736.

Förslag till beslut under sammanträdet

Sara Anheden (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att lägga ner
samhällsbyggnadsnämnden.
Leif Sandberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och avslag på
Sara Anhedens (S) yrkande.
Per Gustafsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras till organisations- och
arvodesberedningen.
Bo Herou (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Linda Ekelund (V) yrkar bifall till Sara Anhedens (S) yrkande.

Beslutsgång 1 (Återremiss)

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att
ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs och ska genomföras.
Följande beslutsgång bestäms:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för återremiss.

Omröstning

Med 31 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska
avgöras idag.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 maj 2022

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

Beslutsgång 2 ( Nerläggning av SBN)

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Votering begärs och ska genomföras.
Följande beslutsgång bestäms:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut.
Nej-röst för Sara Anhedens (S) och Linda Ekelunds (V) yrkande.

Omröstning
Med 18 ja-röster, 13 nej-röster och 7 som avstår beslutar kommunfullmäktige enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra (M),
Marianne Åkerblad (M), Bertil Fredlund (M), Lennart Johansson (M), Kenneth
Strömbeck (M), Alexander Verweij Svensson (M), Leif Sandberg (C), Bengt Högborg
(C), Magnus Nilsson (C), Charlotte Rosdala (C), Fatlum Avdullahu (C), Anette
Thoresson (C), Anders Larsson (C), Gunvor Olsson (C), Carina Persson (L), Bo
Herou (KD).
Nej-röster: Sara Anheden (S), Torgny Larsson (S), Ida Bornlykke (S), Sejdi Karaliti
(S), Tina Bergström-Darrell (S), Anders Throbäck (S), Inger Åbonde (S), Kristin
Skoog (S), Anne-Maj Råberg (S), Helén Bladh (S), Mona Nihlén (V), Linda Ekelund
(V) och Solveig Falk (MP).

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 maj 2022

§ 42 forts.
Avstår: Per Gustafsson (SD), Per-Olof Örnsved (SD), Anders Rosengren (SD), Kent
Olofsson (SD), Thony Blomgren (SD), Kent Gustafsson (SD) och Birger Hörberger
(SD).
________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kanslichef Johan Linander
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
KFS/Johanna Kandell

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 maj 2022

Kf § 38

Dnr KS 2021/214

Antagande av strategi för
medborgardialog
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta strategi för medborgardialog, handlingsid: Ks
2022.938.

Protokollsanteckning

Sara Anheden (S) lämnar följande protokollsanteckning:
"Alla partier ska bjudas in till medborgardialoger".

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2021, kf § 76/2021, att ge förvaltningen i
uppdrag att utarbeta en kort och kärnfull strategi för medborgardialog i Tomelilla
kommun. För framtagande av strategin bildades en politisk referensgrupp med en
ledamot från varje parti i fullmäktige.
Gruppen hade två sammanträden under hösten och därefter skickades ett utkast på
strategi på remiss till kommunens nämnder, bolag och förbund. Åtta remissvar
inkom och förslaget omarbetades. Vid gruppens tredje möte fastställdes detta förslag
på strategi för medborgardialog.
Strategin är tänkt som ett stöd för nämnder och andra som möter medborgare i syfte
att föra en organiserad dialog om frågor av vikt för medborgarna. Strategin är
upplagd med avsnitt om syfte, metod och förhållningssätt samt en avslutande
checklista för planering, genomförande och omhändertagande av resultat.
Avsikten med denna strategi är inte att ändra på kommunens nuvarande rutiner för
exempelvis klagomålshantering, krångelportalen eller det dagliga
medinflytandesystemet som tjänstepersoner upprätthåller mellan exempelvis
föräldrar och skola eller brukare och äldreomsorg. Strategin är ett komplement till
redan befintliga former för samråd och medinflytande som finns i kommunen.
Ekonomiska konsekvenser
Genomförande av medborgardialoger kostar en del både i pengar och
personalresurser, men olika dialoger kan kosta olika mycket och det är inte möjligt att
räkna ut en total kostnad för strategins genomförande.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 maj 2022

§ 38 forts.
Barnperspektivet
Dialog med våra medborgare är viktigt både för barn och vuxna.
Miljöperspektivet
Självklart är miljön en del av de ämnen som kan tas upp i en medborgardialog, men
strategin i sig påverkar inte miljön.
Uppföljning
Strategin bör följas upp efter tre år för att se att den har hanterats bra och för att
förbättringar ska kunna föras in.

Föredragning

Dialog- och delaktighetskonsult Edward Andersson informerar om SKR:s nätverk
för medborgardialog.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta strategi för medborgardialog, handlingsid: Ks
2022.938.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 44/2022, handlingsid; Ks 2022.1227.
Utkast strategi för medborgardialog, handlingsid: Ks 2022.938.

Tidigare behandling
Ksau § 65/2022:

Kommunfullmäktige beslutar anta strategi för medborgardialog, handlingsid: Ks
2022.938.
Ks § 44/2022:
Kommunfullmäktige beslutar anta strategi för medborgardialog, handlingsid: Ks
2022.938.
_________

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 maj 2022

§ 38 forts.
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Socialchef Camilla Andersson
Skolchef Johan Holmqvist

Justerandes sign
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