
Tomelilla kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Ledamöter kallas 
Ersättare underrättas 

Tid: Fredagen den 23 september 2022 kl. 08.30 

Plats: Svea hund, kommunhuset Tomelilla 

Kallelse med föredragningslista 
Ärenden 

Diarienr Sidnr 
1 Val av justerare och tidpunkt för justering 
2 Ändringar i föredragningslistan 
3 Dialoger och informationsärenden 2022 2022/2 2 - 5 
4 Fastställande av verksamhetsområde - Tylegatan 

Tomelilla 
2022/139 6 - 9 

5 Samråd - Detaljplan del av kv Tallen 14 samt om 
köp av del av Tomelilla 237:78 

2022/147 10 - 17 

6 Ekonomisk uppföljning delårsrapport 2 januari-
augusti 2022 

2022/78 18 - 32 

7 Uppföljning internkontrollplan 2022 - riskid 12 2021/258 33 - 39 
8 Revisorernas granskning av direktupphandlingar 2022/134 40 - 62 
9 Förslag till yttrande - Motion - Tillfälliga farthinder 2022/95 63 - 67 
10 Nedsläckning av tre belysningspunkter i Agusa 2022/145 68 - 81 
11 Delegeringsbeslut juni, juli, augusti 2022 2022/4 82 - 103 
12 Anmälningsärenden 2022-08-19 2022/3 104 - 

168 

Sander Dijkstra (M) Johanna Kandell 
Ordförande Sekreterare 

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. 
Telefon 070 - 995 83 30 Johanna Kandell 
E-post: kommun@tomelilla.se

1



 

 

   

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

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

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

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

Diarienummer: SBN 2022/2 
 
Datum 7 september 2022 

 

Dialoger och informationsärenden 2022-
09-23 

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 Österlen VA AB 

- Nödvattenplan 
 

2. Petter Albinson från Storkprojektet – uppföljning 2021 
Storkprojektet drivs av Naturskyddsföreningen i Skåne tillsammans med 
Skånes ornitologiska förening. För 2021 beviljades projektet 30 000 kronor 
från samhällsbyggnadsnämnden. 
 

3. Fastighetschef Håkan Johansen informerar kring fastighets investeringar 
 

4. Enhetschef Ingela Dejenfelt – uppföljning av projekt alternativ till matsvinn 
 

5. Bostadsanpassare Mats Strömberg informerar  
 

6. Information från ordförande Sander Dijkstra (M) 
- Dialog med näringsidkare runt Torget 
- Förslag till ändring av statut för utdelning av Tomelillas miljö- och 

naturpris 
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7. Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

- Handlingsplan för el 
- Genomförd medborgardialog – hundrastgård mm 
- Uppföljning friluftsbad 
- Renovering Smedtorpsbadet 
- Incident vid Smedtorpsbadet 
- Hjälp till Simrishamns bad 
- Sponsring från Sparbanken Skåne 
- Dammar – Välabäcken och Skåne Tranås 
- Stationshuset – kameraövervakning och nytt betalsystem 
- Uppföljning av mobil toalett på Torget under sommaren 

 
8. Information från planeringsingenjör Håkan Berggren 

- Torget 

9. Information från enhetschef för näringsliv och exploatering Henrik Lundblad 
- Avtalsstruktur för markförsäljning 
- Förvärv av mark – Tomelilla 237:59 
- Exploateringsavtal - Baby Invest Fastigheter AB och Bo Ohlsson i 

Tomelilla AB 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-09-07. 

Förslag till ändring av statut för utdelning av Tomelillas miljö- och naturpris, 
handlingsid: Sbn 2022.1167. 

 

Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

 

Johanna Kandell 

Nämndsekreterare 
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From:                                 Martin Wassenius (Tomelilla Direkt)
Sent:                                  Mon, 11 Jul 2022 13:36:07 +0000
To:                                      sbn-zen
Subject:                             Förslag till ändring av Statut för utdelning av Tomelillas miljö och naturpris / 
editlevsen@hotmail.com

ÄrendeID: 838454

Från: eva ditlevsen
Datum: 2022-07-11 kl. 03.07
Till Tomelilla kommuns samhällsbyggnadsutskott
Naturskyddsföreningen i Tomelilla föreslår ändring av statut för utdelning av Tomelillas 
miljö och naturpris.
Bakgrund 

Tiden mellan årsskiftet (sista dag för inlämnande av förslag) och utdelning av pris är knapp då 
både NITs styrelse och kommunens samhällsbyggnadsutskott ska hinna ta beslut. Kanske har 
kommunens innevånare också mer tid att komma med förslag om det efterlyses i oktober i stället 
för i december. 

NITs styrelse föreslår därför en ändring i statuterna enligt nedan. 

Dagens lydelse

"Förslag på kandidater ska vara kommunen tillhanda senast innan varje årsskifte för 
prisutdelning kommande år." 

Förslag på ny lydelse

"Förslag på kandidater ska vara kommunen tillhanda senast sista oktober för prisutdelning 
kommande år." 

Ändring av statuterna ska godkännas av både NIT:s årsmöte och i samhällsbyggnadsutskottet 
och får bara ske med bäring på nästkommande års förfarande. Ändringsförslaget togs upp som 
motion vid senaste årsmöte i Naturskyddsföreningen i Tomelilla, den 14 februari, 2022 och 
årsmötet röstade för ändringen.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Tomelilla 
Gn Eva Ditlevsen, ordförande
editlevsen@hotmail.com
072-306 22 80

--
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Österlen VA AB l Org nr: 559244-4029 l Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla l osterlenva.se l kontakt@osterlenva.se  

Tomelilla den 16 september 2022 

Handläggare:  Camilla Nilsson 

Diarienr:  2021-0405 

 

 
 

 
Fastställande av verksamhetsområde för allmän vatten- och 
avloppsförsörjning, Tylegatan i Tomelilla 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt lagen (2016:412) om allmänna vattentjänster (LAV) framgår att kommunen ska 
bestämma det geografiska område, verksamhetsområde, inom vilket vattentjänster 
behöver ordnas och sedan se till att detta behov av vattentjänster tillgodoses genom en 
allmän VA-anläggning. Ägare till fastigheter som är belägna inom ett 
verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen har rätt och skyldighet att 
ansluta sig till anläggningen enligt LAV. Huvudmannen har därmed också rätt att ta ut 
anläggningsavgift för att täcka sina kostnader.  
 
Fastigheterna som här föreslås omfattas av verksamhetsområde är fastigheter som 
ligger inom planlagt område. En del av dessa fastigheter är redan anslutna till allmänt 
vatten och avlopp och en del fastigheter förväntas säljas för byggnation. 
 
Beslutsunderlag 
Kartbilaga, befintligt verksamhetsområde samt förslag på nytt verksamhetsområde. 
 
Bakgrund/utredning 
Verksamhetsområde bestäms för vattentjänsterna dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten. Ett verksamhetsområde kan vara begränsat till att bara gälla för en viss 
vattentjänst eller flera.   
 
Fastigheterna som föreslås omfattas av verksamhetsområde är fastigheter som ligger 
vid Tylegatan och omfattas av detaljplanen Ändring av detaljplan för kv Champinjonen 
1 m.fl.. En del av fastigheterna som berörs är redan anslutna till allmänt vatten och 
avlopp trots att de inte omfattas av verksamhetsområde alternativt endast delvis 
omfattas av verksamhetsområde idag. Verksamhetsområde finns delvis i området men 
av olika omfattning för respektive vattentjänst vatten, spillvatten och dagvatten.  
 
Förslaget är att alla nedan nämnda fastigheter ska omfattas av verksamhetsområde för 
vatten, spillvatten och dagvatten. Ledningsnät för vatten, spillvatten och dagvatten är 
utbyggda i området. Befintligt verksamhetsområde utanför ovanstående fastigheter omfattas 
inte av någon förändring. 

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef
Tomelilla kommun
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Österlen VA AB l Org nr: 559244-4029 l Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla l osterlenva.se l kontakt@osterlenva.se  

  
Fastigheter som redan är anslutna till allmänt vatten och avlopp: 
Champinjonen 1 (omfattas inte av verksamhetsområde) 
Tryde 19:53 (omfattas inte av verksamhetsområde) 
Tryde 19:45 (omfattas av verksamhetsområde för vatten, halva fastigheten av 
verksamhetsområde för spillvatten och dagvatten) 
 
Fastigheter som ännu inte är bebyggda och inte anslutna till allmänt vatten och avlopp:  
Del av Tryde 19:5 (omfattas inte av verksamhetsområde) 
Del av Ramsåsa 37:1 (omfattas inte av verksamhetsområde) 
 
 
 
Beslutsförslag 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutsförslag till Kommunfullmäktige 
 

• Fastställa verksamhetsområde omfattande dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten i enlighet med redovisade fastigheter samt bilagt kartmaterial.  

 
 
Med vänlig hälsning 
 
Camilla Nilsson 
VA-strateg 
0417-77 78 18 
camilla.nilsson@osterlenva.se 
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Bilaga kartunderlag 

Befintligt verksamhetsområde Tylegatan: 
Blått område: omfattar verksamhetsområde för vatten 
Rött område: omfattar verksamhetsområde för spillvatten och dagvatten 
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Föreslag ändrat verksamhetsområde Tylegatan: 

Grått område: omfattar verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten.  

 

 

Fastigheter som berörs av ändrat/utökat verksamhetsområde: 

Champinjonen 1  
Tryde 19:53  
Tryde 19:45  
Del av Tryde 19:5  
Del av Ramsåsa 37:1 
 
Befintligt verksamhetsområde utanför ovanstående fastigheter omfattas inte av någon förändring. 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

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

Diarienummer: SBN 2022/147 
 
Datum 9 september 2022 

 

Yttrande - Detaljplan del av kv Tallen 14 
samt om köp av del av Tomelilla 237:78  

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag i 
ärendebeskrivningen samt översänder detsamma till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 31 augusti 2022 (Ks § 88/2022) att godkänna 
ny detaljplan för Tallen 14 för samråd samt att översända densamma till 
samhällsbyggnadsnämnd samt byggnadsnämnd för yttrande. 

Samrådstiden är från och med 8 september till och med 29 september 2022. Remiss 
om samråd har inkommit till samhällsbyggnadsnämnden den 8 september 2022. 

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt för allmänheten i receptionen på 
kommunhuset och på Tomelilla bibliotek. Detaljplanen finns även digitalt på 
kommunens hemsida under fliken Bygga, bo & miljö/Bygga och 
riva/Detaljplanering.  

https://www.tomelilla.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-och-riva/detaljplan 

Bakgrund 
Tomelilla kommun sålde fastigheten Tallen 14 till fastighetsägaren Projekt 6 Ystad 
AB 2020-04-01. Bakgrund till försäljningen är att fastighetsägaren ska bygga om 
befintlig byggnad till bostäder.  

Syftet med detaljplanen är att planlägga området för bostäder. Detta innebär att 
befintliga byggnader byggs om och området utökas med ny bostadsbebyggelse. 
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Fastighetsägaren har köpt till en del av fastigheten Tomelilla 237:78 som idag består 
av park och ska ge utrymme för nya bostäder. 

 

Samhällsbyggnadsverksamheten, genom samhällsbyggnadschef Niklas 
Sommelius, föreslår att samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande: 
Samhällsbyggnadsverksamheten anser att en in-/utfart till fastigheten via den 
befintliga från Adelgatan, cirka 150 meter söder om Gladanleden, är en bättre lösning 
utifrån boendemiljön och trafiksäkerheten på omkringliggande gator, då trafiken kan 
angöras norr om fastigheten. Se bifogad karta med handlingsid: Sbn 2022.xxx. 

Kommer detta att kräva investeringar på kommunala gator behöver förvaltningen få 
medel till detta eftersom det inte ryms inom befintlig budget.  

Naturvärden ska beaktas inom detaljplanen. 

Dagvattnet bör hanteras på den aktuella fastigheten enligt LOD* 

*lokalt omhändertagande av dagvatten. 

Ekonomiska konsekvenser 
Investeringar i gator och vägar innebär ekonomiska konsekvenser för 
investeringsberedningen. 

Barnperspektivet 
Bra trafiksäkerhet är bra utifrån barns trygghet att röra sig i området. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Ingen uppföljning görs av samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2022-09-09. 

Karta - Tallen 14, handlingsid: Sbn 2022.1436. 

Samråd - information om samråd gällande ny detaljplan för Tallen 14, handlingsid: 
Sbn 2022.1419. 
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Plan och exploatering  

 

 

Niklas Sommelius 

Samhällsbyggnadschef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunstyrelsen 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
31 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 88 Dnr KS 2020/143 

Detaljplan del av kv Tallen samt om köp 
av del av Tomelilla 237:78 för samråd 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna detaljplan för Tallen 14 för samråd. 

Ärendebeskrivning 
Tomelilla kommun sålde fastigheten Tallen 14 till fastighetsägaren Projekt 6 Ystad 
AB 2020-04-01. Bakgrund till försäljningen är att fastighetsägaren ska bygga om 
befintlig byggnad till bostäder.  

Syftet med detaljplanen är att planlägga området för bostäder. Detta innebär att 
befintliga byggnader byggs om och området utökas med ny bostadsbebyggelse. 
Fastighetsägaren har köpt till en del av fastigheten Tomelilla 237:78 som idag består 
av park och ska ge utrymme för nya bostäder. 

Ekonomiska konsekvenser 
Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för och bekostar samtliga åtgärder och 
anläggningar som krävs för ett genomförande av detaljplanen inom kvartersmark. 

Barnperspektivet 
Planerade bebyggelse inom planområdet möjliggör boende för barnfamiljer i 
centrumnära läge med kollektivtrafik, skola och omsorg. Planområdet är placerat 
intill grönområde och utomhusbad vilket ger goda möjligheter för rekreation och 
barns utveckling. 

Artiklar i barnkonventionen som berörs av planförslaget är nr: 6, 27 och 31. 

Miljöperspektivet 
Inga nämnvärda miljökonsekvenser förväntas uppstå av planförslaget. 

Uppföljning 
Att efter beslut från Kommunstyrelsen ställa ut detaljplan för Tallen 14 för samråd. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
31 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 88 forts. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna detaljplan för Tallen 14 för samråd. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 108/2022, handlingsid: Ks 2022.1837. 

Samrådshandling-Planbeskrivning-Tallen 14-2022-05-06, handlingsid: Ks 2022.1761. 

Samrådshandling-Plankarta-Tallen14-2022-05-06, handlingsid: Ks 2022.1762. 

Samrådshandling-Tallen 14- Undersökning om betydande miljöpåverkan- 2022-05-
06, handlingsid: Ks 2022.1763. 

Tidigare behandling 
Ksau § 108/2022: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna detaljplan för Tallen 14 för samråd. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Enhetschef näringsliv och exploatering Henrik Lundblad 

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

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

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

Handläggare: Emelie Olsson 
Titel: Verksamhetscontroller 
E-post: emlie.olsson@tomelilla.se 
Mobil: 070 – 995 82 07 

Diarienummer: SBN 2022/78 
 
Datum 13 september 2022 

 

Ekonomisk uppföljning delårsrapport 2 
januari-augusti 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna delårsrapport 2 januari-augusti 2022 
och översänder densamma till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett underskott på motsvarande 500 000 
kronor för helåret 2022. Det finns dock både under- och överskott inom 
verksamheten. 

Prognosen baseras på redovisade intäkter och kostnader perioden januari till augusti 
samt förväntade kostnader och intäkter under året.  

Främst beror underskottet på prisökningar avseende livsmedel och pellets för 
uppvärmning. 

Måluppfyllelsen av nämndens mål är god. Det som återstår är att medverka på en 
företagardialog under hösten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, verksamhetscontroller Emelie Olsson, 2022-09-13. 

Ekonomisk uppföljning delårsrapport 2 januari-augusti 2022, handlingsid: Sbn 
2022.1437. 
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Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

 

 

Emelie Olsson 

Verksamhetscontroller 

 

Beslutet skickas till:  

 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
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Delårsrapport jan-aug 2022 2 

 

Förvaltningsberättelse 

Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten 

Livskvalitet 

Hur arbetar vi för att uppfylla livskvalitetsprogrammets intentioner? 
Mod - Främja klimatsmarta alternativ, fasa ut fossila bränsle, väljer miljömässigt och etiskt 
hållbara varor samt förändrar vår konsumtion 

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

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

Kommunen upplåter kommunal mark för biodling, bevara och utveckla landskap för 
hållbara ekosystem (biologisk mångfald) 

Nyfikna - utvecklade hållbarhetskrav, vid upphandlingar exempelvis konstgräsplan, låt 
ekonomin skapa mervärde 

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

Samhällsbyggnadsverksamheten har tillsammans med Österlen VA AB varit med i en 
särskild undersökning under 2022 som riktar sig till samhällsbyggnadsverksamhet (Kritik 
från SKR). Resultatet av den undersökningen visar att 29 procent av medborgarna är nöjda 
med standarden på gator och vägar, vilket är sju procentenheter lägre än i riket. 39 procent 
är nöjda med standarden på gång- och cykelvägar, vilket är 15 procentenheter lägre än i 
riket. De främsta aktiviteterna för att höja värdet är att binda ihop cykelvägarna och bygga 
fler cykelvägar. Dessa åtgärder återfinns i vår cykelplan. 

Om kommunen skulle få mindre medel för underhåll av gator och vägar anser närmare 
hälften av medborgarna att underhåll av asfalten på gatorna bör prioriteras främst. Sen 
kommer snöröjning och halkbekämpning. 
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När det gäller skötsel av parker anser 57 procent av medborgarna att de är positiva, medan 
motsvarande siffra är 75 procent. Medborgarnas inställning till skötsel av lekplatser och 
lekparker - där är 63 procent positiva medan rikets motsvarande siffra är 68 procent. 

Slutligen vattenkvalitet. 82 procent anser att de har en positiv inställning till vattenkvalitén. 
Motsvarande siffra för riket är 91 procent. Undersökningen konstaterar att 14 procent av 
Tomelillas medborgare inhandlar bordsvatten flera gånger i veckan, vilket är betydligt högre 
än rikets genomsnitt på 8 procent. 

Enligt SCB:s medborgarundersökning 2021 finns det ett antal områden där vi som 
kommun har ett mer avvikande resultat jämfört med riket i övrigt. Det handlar om utbudet 
av gång- och cykelvägar och trafiksäkerheten på dessa vägar. Tomelillas medborgare har 
också synpunkter på utbudet av lekplatser och parklekar och belysta motionsspår, men 
även utegym. De är också mer negativa till kommunens skötsel på allmänna platser. Det 
kan dock påtalas att det enbart är 36 procent som har besvarat enkäten. 

Vision 

Hur arbetar vi för att uppnå visionen? 
Nämnden arbetar med att genomföra visionen. Det är viktigt att såväl exploatering som 
beställning av VA-tjänster, men även andra typer av projekt och investeringar sker i linje 
med visionen att skapa en hållbar tillväxt. Det finns även exempel inom gatu- och 
parkverksamheten som handlar om kreativitet, vilket är positivt för såväl verksamhet som 
gentemot kommunmedborgare. Allt från våra vackra påskägg till vårt nya övergångsställe 
och från "Här Gårman" tavla till "Fru Gårman" tavla. Torget i tätorten är också en del i 
detta arbete. 
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Verksamhetsanalyser 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Ansvarsområde 
• Upprättande av myndighetshantering av planer 

• Upprättande av kartor 

• Husutsättning 

• Naturvård 

• Exploatering och tomtförsäljning 

• Förvaltning av kommunala fastigheter och anläggningar 

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

• Logistikcenter för samordnad varudistribution för Ystad, Simrishamn och 
Tomelilla 

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

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

• Kommunens vatten- och avloppsanläggningar 

• Offentlig renhållning och belysning 

• Frågor som rör internetuppkoppling och annan kommunikationsinfrastruktur 

• Kommunens intressen i vattenråd och dikningsföretag 

• Tillgänglighetsfrågor till viss del 

• Bostadsanpassningsbidrag 

Väsentliga händelser 
• Renovering av Välabadet är färdigställd och invigd 

• Inventering för digitalisering av vägmärken fortlöper i byarna 
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• Måltidsverkstan ingår i mat-projekt med lokala leverantörer "En god granne" 

• Projekt gällande alternativ till matsvinn som innebär att verksamheten säljer mat till 
personal i stället för att kasta 

• Ny lekplats har färdigställts på Sölvegården 

• Nytt tillagningskök och ventilation på Norrevång 

• Pågående; ny cykelväg från Rosendalsvägen till Stationen 

• Ombyggnation av torget i Tomelilla har färdigställts och det invigdes 1 september 

• Skyddsrummen har inventerats och iordningställts och bränsleförråd har fyllts upp 

• Pågående; uppbyggnad av ny scen i Stadsparken 

• Renovering av toalett och väntsal på stationen är klar samt att en betalterminal är 
uppsatt 

Verksamhetsuppföljning 
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet har bedrivits i enlighet med den verksamhetsplan 
som finns. 

Inom verksamheten gata/park har tre säsongsarbetare anställts under perioden april till 
september för att upprätthålla driften under semestrar. Detta föranledde till ett färre antal 
klagomål och förbättrad skötsel av kommunens grönytor. Personalförstärkningen ledde 
även till att verksamheten kunnat fortsätta med investeringsprojekt i egen regi, såsom att 
exempelvis bygga lekplatser samt upprusta stadsparken och Välabadet under sommaren. 

Sölvegårdens lekplats färdigställdes och öppnade för allmänheten. 

Utifrån samhällsbyggnadsnämndens beslut avseende belysningsstrategi påbörjades en 
inventering av alla belysningsstolpar och anläggningar. Verksamheten arbetade vidare med 
att göra anläggningarna mätbara och belysningen mer energisnål. 

Utifrån asfaltplanen arbetade vi med de investeringsmedel som nämnden blivit tilldelad för 
att asfaltera både centralt i Tomelilla tätort och i byarna. 

Den gångna sommaren var den första sommaren där alla tre friluftsbaden drevs 
tillsammans med föreningar. Under hösten 2021 upprättades nya avtal med föreningar 
angående driften av kommunens friluftsbad för att likställa arbetet och ersättningen till 
föreningarna. En uppföljning angående hur samarbetet fungerat ska ske under hösten 2022. 

Fastighetsavdelningen arbetade löpande med att underhålla kommunens fastigheter för att 
bibehålla det ekonomiska värdet. Verksamheten arbetade även för en minskad 

25



  

 

Delårsrapport jan-aug 2022 6 

 

energianvändning. Exempelvis genom utbyte och automatisering av energikrävande 
utrustning. Under sommaren uppstod problem med leveransförseningar av material till 
investeringar. såsom solceller och ventilationsaggregat. Detta ledde till att projekt fått 
skjutas upp till nästkommande år. Förseningarna kan komma att påverka arbetstakten och 
projekten som är planerade för år 2023. 

Arbetet med implementering av fastighetsavdelningens underhållsprogram fortlöpte och 
man ser ett fortsatt behov av personell resurs för arbetet. 

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

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

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

Intern kontroll 
Riskid 2 - felanmälningar - visar att 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. 

Övriga internkontrollpunkter följs upp senare under året. 

Måluppföljning 
Nämndsmål Bedömning 
Hållbar utveckling  
Minska klimatpåverkan   
Kommentar: 
Målet bedöms bli uppfyllt. 
Ännu ej utvärderad. Stäms av i slutet på året. 

Delaktighet och egenmakt  
Genomföra minst en medborgardialog och företagardialog (mäts i volym)  
Kommentar: 
Målet bedöms bli uppfyllt. Under hösten förväntas hela eller delar av nämnden medverka 
vid en näringslivsfrukost (företagardialog). Medborgardialog har genomförts i samband 
med projekteringen av Tomelilla torg. En annan medborgardialog sker mitten av 
september. 

Trygghet och hälsa 
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Skapa en tryggare utemiljö i Tomelilla tätort  
Kommentar: 
Målet bedöms bli uppfyllt. Mäts vid en senare tidpunkt. 

Ekonomi 
Nettokostnader (tkr) Utfall 

jan-
aug 
2021 

Utfall 
jan-
aug 

2022 

Budget 
jan-dec 

2022 

Prognos 
jan-dec 

2022 

Budget-
avvikelse 

Intäkter 73097 81 488 75 509 75 509 0 

Kostnader -
101606 

-112 
419 

-127 671 -128 171 -500 

Summa nettokostnader -28508 -31 931 -52 162 -52 662 -500 

 

Nettokostnader i detalj (tkr) Utfall 
jan-aug 

2021 

Utfall 
jan-aug 

2022 

Budget 
jan-dec 

2022 

Prognos 
jan-dec 

2022 

Budget-
avvikelse 

Samhällsbyggnad centralt, inklusive 
Nämnd 

-2126 -2678 -4731 -4731 0 

Teknik och service, övergripande -9456 -9648 -16258 -15958 300 

GK-service, drift -4115 -5165 -9043 -9043 0 

Plan -1779 -1758 -2256 -2256 0 

Fastighet 1035 411 567 167 -400 

Bostadsanpassning -333 -801 -1695 -1095 600 

Fritidsverksamhet -9799 -4204 -6204 -6404 -200 

Samordnad varudistribution 624 801 0 0 0 

Österlenbadet 0 -6027 -9927 -9927 0 

Måltidsverkstan -1951 -1862 -2615 -3415 -800 

Summa nettokostnader exklusive 
VA 

-27900 -30931 -52162 -52562 -500 

VA-verksamheten -568 0 0 0 0 

Summa nettokostnader inklusive 
VA 

-28468 -30931 -52162 -52562 -500 

Totalt för samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar verksamheten ett underskott på minus 
500 tkr. Samhällsbyggnad centralt prognostiserar en budget i balans då man valt att slutföra 
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natur- och parkprogrammet. Teknik och service prognostiserar ett överskott på 300 tkr, 
vilket beror på att vi haft personella resurser som belastat investeringsprojekt i form av 
projektledning. Gata- och parkverksamheten prognostiserar en budget i balans. I 
prognosen har vi räknat med kostnader för vinterväghållning samt ökade kostnader för 
drivmedel. Planavdelningen prognostiserar en budget i balans. 

Fastighetsavdelningen prognostiserar ett underskott på minus 400 tkr, vilket främst kan 
härledas till uppvärmningskostnader avseende pelletspris som under hösten ökat med 93 
procent. Bostadsanpassningen prognostiserar ett överskott på cirka 800 tkr, vilket kan 
ändras beroende på inkommande ärenden under hösten. Fritidsverksamheten 
prognostiserar ett underskott på minus 200 tkr, vilket avser personalkostnader. Kommunen 
har ytterligare ansvar för ett friluftsbad samt nytt avtal med föreningar och därmed 
ytterligare personal både avseende drift av bad, men även avseende badbevakning och 
simskola. 

Måltidsverkstan prognostiserar ett underskott på minus 800 tkr, vilket är en förbättring 
sedan prognosen som lämnades i april månad. Verksamheten har arbetat med alternativ 6 
ur handlingsplanen (Bättre planerad matsedel och inköp. Minskad kostnad med 250 tkr.) 
Punkt 5 avvaktar vi med och denna är inte inkluderad i prognosen. Österlenbadet 
prognostiserar en budget i balans för helåret 2022. 

Varningens finger inför 2023. Verksamheten befarar att elkostnaderna för fastighetsdelen 
kommer att öka med mellan åtta till nio miljoner kronor. Även kostnader för fjärrvärme 
kommer att stiga, enligt uppgifter på cirka 25 procent. Livsmedelskostnaderna tros öka med 
cirka 6-10 procent. Detta är medel som inte finns med i nämndens budget. 

Investeringar i detalj (tkr) Utfall 
jan-aug 

2022 

Budget 
jan-dec 

2022 

Prognos 
jan- dec 

2022 

Budget-
avvikelse 

Fastighet     

2022 Välabadet renv bassäng -5034 -4000 -5300 -1300 

2022 Norrevång Solceller -16 -3000 -16 2984 

2022 Norrevång ny ventilation -251 -4000 -300 3700 

2022 Norrevång ombyggnad kök -2384 -4500 -4500 0 

2022 Norrevång Ventil vind 0 -2000 -500 1500 

2022 Ny bil Fastighet 0 -150 -150 0 

2022 Byavångsskolan byte belys 0 -1000 -1600 -600 

2022 Kulturhuset digitalis sty 0 -1000 -600 400 

2022 Ängen byte ytskikt -38 -200 -200 0 

2022 Ospecificerat Fastighet 0 -3000 -2320 680 
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2022 Pågående proj från 2021 0 -1256 -83 1173 

2022 Lindesborgsskolan projektering -30 -8000 -30 7970 

2022 Projektering utebad -208 0 -3500 -3500 

2022 Onslunda för och grundskola -1230 -2000 -1600 400 

2022 Projektering Kastanjeskolan 0 -1500 0 1500 

2022 Paviljong Brösarp skola -129 0 -129 -129 

Västervången -451 0 -451 -451 

Konstgräs -74 0 -74 -74 

Byavångsskolan -9 0 -9 -9 

Solceller sporthall -85 0 -85 -85 

Fönsterbyte hallen 3 -48 0 -48 -48 

Eljaröd utebad sanering -48 0 -48 -48 

Välabadet kiosk -118 0 -118 -118 

Tjustorp skola lekmiljö -17 0 -17 -17 

Österlenbadel -77 0 -77 -77 

Lärkan utbyte led amaratur -13 0 -13 -13 

Solhuset ledamaratur -55 0 -55 -55 

Kokgryta lindesborg -179 0 -178 -178 

Summa fastighet -10494 -35606 -22001 13605 

Gata och park     

Busshållplats Ystadvägen -152 -440 -440 0 

Digitala Skyltar 0 -270 0 270 

Gatubelysning 2021 -84 -146 -146 0 

Gatubelysning 2021 ej kom -825 -1 164 -1164 0 

Torgyta samt GCvägar -5 020 -7 176 -7176 0 

Stadsparken 100 år -438 -385 -550 -165 

Välabäcken nytt staket etc -117 -773 -773 0 

2022 Asfalt och vägmarkeringar -23 -2 700 -3000 -300 

2022 Åtgärder trafiksäkerhet 0 -500 -500 0 

2022 Lekplatser Tomelilla -1 320 -1 500 -1500 0 

2022 G/C- vägar 0 -1 500 -1500 0 

2022 Gatubelysning -939 -2 500 -2500 0 
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2022 Dikningsföretag 0 -100 -100 0 

2022 Gatuinvesteringar V/A -277 -6 000 -5000 1 000 

2022 Gatubelysning ej kommunal -152 -2 000 -2000 0 

2022 Tillgänglighet/trygghets 0 -1 000 -1000 0 

2022 Torget -41 -1 000 -1000 0 

2022 Åtg Folkets park 0 -200 -200 0 

2022 Åtg Kronoskogen 0 -1 500 -1500 0 

2022 Nyplantering av träd 0 -200 -200 0 

2022 Maskiner GK -15 -400 -400 0 

2022 Oförutsett 0 -1 000 -1000 0 

2022 Åtg Bo Ohlsson (scan) -29 -3 000 -3000 0 

2022 Hundrastgård Smedstorp 0 -200 -200 0 

2022 Utegym Lunnarp 0 -500 -500 0 

Summa gata och park -9 430 -36 154 -35 349 805 

     

Summa investeringar 
samhällsbyggnadsnämnden exkl. VA 

-19 924 -71 760 -57 350 14 410 

 

Investeringar i detalj, VA (tkr) Utfall 
jan-
aug 

2022 

Budget 
jan-dec 

2022 

Prognos 
jan-dec 

2022 

Budget-
avvikelse 

Nyinvestering vattenverk -1159 -575 -1057 -482 

Reinvesteringar vattenverk -222 -1925 -420 1505 

Reinvesteringar ARV -474 -1000 -660 340 

Avloppspumpstationer -16 0 -100 -100 

Ledningsnät Nyinvesteringar -3432 -1000 -3481 -2481 

Ledningsnät Reinversteringar -1302 -20 900 -16934 3966 

Va servicer -399 -1000 -500 500 

Imateriella anläggningstillgångar -408 0 -199 -199 

It system -396 0 -299 -299 

Summa nettoinvesteringar, VA -7808 -26 400 -23 650 2750 

30



  

 

Delårsrapport jan-aug 2022 11 

 

Gata- och parkverksamheten prognostiserar ett överskott på cirka 800 tkr, avseende 
gatuinvesteringar VA, vilket beror på att verksamheten inte kommer kunna färdigställa 
projekt förrän efter årsskiftet och därmed behöver dessa medel föras över till 2023. Likaså 
gäller för fastighetsinvesteringar där verksamheten prognostiserar att färdigställa en del 
projekt under 2023. Anledningen till förseningar beror på världsproblem med 
komponenter som medför leveransförseningar, vilket gör att verksamheten tvingas 
senarelägga projekt. 

Österlen VA AB har upparbetat cirka 30 procent av sin investeringsbudget under perioden 
januari-augusti och prognostiserar att under helåret förbruka större delen av budgeten. 

Framtid 
En utmaning som finns i kommunen är balansen mellan tätorten Tomelilla och de mindre 
kommundelarna. En tätort som är attraktiv och som upplevs som trygg och ren innebär att 
fastighetsägare och affärsidkare vill satsa och utveckla sin verksamhet. Nämnden anser att 
det är viktigt för hela kommunen att börja diskutera och våga satsa på tätorten Tomelilla. 
Den satsning som nu görs på Torget är ett första steg i rätt riktning. 

På kort sikt påverkar prisökningarna inom livsmedel och material till olika delar 
samhällsbyggnadsverksamheten. Verksamheten får således ut mindre av olika projekt med 
tanke på prisökningarna. Prisökningarna har också påverkat nämndens ekonomi kraftigt. 

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

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

Nämnden måste som beställarnämnd gentemot VA-bolaget (Österlen VA AB) överväga 
vilka investeringar och förbättringar som måste göras för att förhindra eller minska 
kommande översvämningar. Även gatu- och parkverksamheten har ett ansvar för detta då 
kantstenar eller andra förhållanden bidrar till att leda regnvattnet fel. Åtgärder i Välabäcken 

31



  

 

Delårsrapport jan-aug 2022 12 

 

är andra insatser som kan bidra till minskad risk för översvämning, men även att bäcken 
uppfattas som mer tilltalande än den är idag. Nämnden och verksamheten måste också vara 
i takt med alternativa beläggningar av mark så att dagvatten kan hanteras på ett annat sätt. 
En del andra kommuner har dagvattenstrategier där man inte enbart arbetar med dagvatten 
under jord utan även lösningar ovan jord. 

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

För att minska antalet felanmälningar och öka kvalitén på skötseln av grönytor i Tomelilla 
tätort anställde gata/park säsongsarbetare under sommaren 2022. Verksamheten kommer 
nu att följa upp om antalet felanmälningar eller klagomål har minskat tack vare denna 
satsning. 

Hållbarhetsperspektiv är ett perspektiv som blir allt mer påtagligt för 
samhällsbyggnadsverksamheten. Det kan handla om allt från smartare grässorter till hur 
vägar och fastigheter byggs utifrån ett hållbarhetsperspektiv eller livsmedelshantering. 
Andra exempel är att det kommer att handla om att verksamheten vid kommande 
investeringar eller projekt kommer att ha fokus på miljövänliga alternativ för att 
åstadkomma hållbara lösningar. Exempel på detta är att all dieseldriven utrustning övergår 
på sikt till fossilfri miljödiesel. Vid renovering av kommunala fastigheter implementerar 
verksamheten solceller och överordnade styrsystem. Det kommer att fokuseras på 
energibesparande åtgärder och utbyggnad av förnybar energiform samt bättre kontroll på 
säkerheten med elektroniskt passersystem.  
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun, Fastighetsenheten, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

Handläggare: Håkan Johansen  
Titel: Driftschef 
E-post: hakan.johansen@tomelilla.se 
Mobil: 070 – 995 83 02 

Diarienummer: SBN 2021/258 
 
Datum 7 september 2022 

 

Uppföljning internkontrollplan 2022 - 
riskid 12 - felanmälningar 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av uppföljning av riskid 
12 i internkontrollplanen 2022 och lägger densamma till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
I internkontrollplanen 2022 finns riskid 12 – Felanmälningar åtgärdas inte på grund 
av att anmälningarna inte blir tillgängliga för verksamheten, vilket kan leda till att det 
ekonomiska värdet inte hålls. Riskid 12 är kopplat till fastighet. 

Verksamhetens bedömning är att felanmälningar besvaras relativt omgående. Sällan 
senare än tre dagar, oftast efter en eller två dagar via Tomelilla Direkt till 
medborgare. Inkomna digitala felanmälningar från hyresgästerna eller via Tomelilla 
Direkt åtgärdas så fort det är möjligt. 

Brist finns på återkoppling av mottagen registrering via digital felanmälan, det saknas 
digital återkoppling till anmälaren att anmälan kommit fram till verksamheten. 

Ekonomiska konsekvenser 
Utebliven anmälan kan leda till ökade omkostnader för drift, underhåll eller skador. 

Barnperspektivet 
Bristande felanmälningar inom förskola, skola och fritidsanläggningar kan påverka 
barnens beteende, lärande och hälsa samt nyttjande av lokalresurser. 

33



 

2 (2) 

Miljöperspektivet 
Ej framkommen felanmälan på energikrävande källor kan medföra ökad förbrukning 
av energiåtgång och naturresurser. 

Uppföljning 
Internkontrollplanen följs upp löpande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, driftschef Håkan Johansen, 2022-09-07. 

Uppföljning internkontrollplan 2022 – riskid 12, handlingsid: Sbn 2022.1438. 

 

Fastighetsenheten  

 

 

Håkan Johansen 

Driftschef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 
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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 visar att det förekommer bristande underhåll. Oförutsedda händelser och ökade fasta driftskostnader ger minskad 
underhållsbudget för löpande och planerat underhåll.  
 
Dokumentation av granskning 
 
Nedan dokumenteras granskningen av internkontrollplanens granskningar. 
 

Granskning 
Riskid 12  

Risk Felanmälningar åtgärdas inte på grund av att anmälningarna inte blir tillgängliga för verksamhet, vilket kan leda till att det 
ekonomiska värdet inte. (fastighet) 

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? Registreras felanmälningar som kommer in från ”hyresgästerna” 
 

Kontrollmetod  Avstämning med Tomelilla Direkt, digitalt registrerad felanmälning samt inkomna ärenden fastighets jour via Avarn  

Omfattning/ avgränsning En gång per år   

Sammanfattande resultat 
av granskningen 

Inkomna anmälningar under augusti (3st) via Tomelilla Direkt återkopplades till medborgaren inom tre dagar via svar från 
verksamhet. Intern/extern verksamhet inom kommunal anläggning, hänvisas av Tomelilla direkt till den digitala felanmälan. Digital 
felanmälan (160st) registreras till berörda fastighetsskötare, teknisk administratör, vid frånvaro skickas kopia av anmälan till kollega. 
Vid akuta anmälningar utöver ordinarie arbetstid via fastighetsjour, inkom (14st) anmälan genom Avarn bevakningscentral till 
berörd beredskapspersonal via beredskapstelefon, som återkopplar till anmälaren. 
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Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder 

Vid granskning av felanmälan under augusti fick de som anmält via Tomelilla direkt en återkoppling av ärendet inom tre dagar. Vad 
gäller det digitala felanmälningssystemet saknar det återkoppling att anmälan registrerats hos mottagaren. Enbart kopia av anmälan 
återkopplas till anmälaren. Återkoppling av framkommen felanmälan görs av berörd fastighetsskötare. Akuta ärenden via Avarn 
fastighetsberedskap återkopplas till bevakningscentral. 
Förslag på åtgärd gällande återkoppling av digital inkommen felanmälan: Vid upparbetande av ett nytt underhållsprogram använda 
det nya felanmälansystemet för återkoppling till ”hyresgästerna ” att anmälan kommit fram till verksamhet. 

Granskningstidpunkt  Augusti 2022 

Utförd av  Håkan Johansen 
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Internkontrollplan 2022 
 
Verksamhet: Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Risk-
id 

Risk 
Att en negativ händelse 
inträffar 

R
is

kv
är

de
 Kontrollmoment 

Vad ska granskas? 
 

Kontrollmetod 
Hur ska granskningen 
utföras? 

Omfattning/ 
avgränsning 
Hur ska urvalet ske? 

Ansvarig 
för genomförandet av 
granskningen 

Rapporteras 
till 
Till vem ska 
granskningen 
rapporteras? 

Rapporterings-
tidpunkt 
När ska granskningen 
rapporteras? 

2 Felanmälningar 
åtgärdas inte på 
grund av att 
anmälningarna inte 
blir tillgängliga för 
verksamheten eller 
blir liggande. (gata-
och park) 
 

4 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? 

Kontroll tillsammans 
med Tomelilla 
kommun 

En gång per år 
(april) 

Driftschef gatu- 
och park 

Verksamhetschef Maj (VC) och juni 
(nämnd) 

6,  
16,  
19 

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

12 Att medarbetare har 
korrekt körkort. 

I samband med 
medarbetarsamtal. 

En gång per år 
(december) 

Enhetschef 
Driftschefer 

Verksamhetschef Januari (VC) och 
februari (nämnd) 

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

9 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? Registreras 
felanmälningar som 
kommer in från 
”hyresgästerna”? 

Kontroll tillsammans 
med Tomelilla 
kommun. 

En gång per år 
(augusti) 

Driftschef 
fastighet  

Verksamhetschef September (VC) 
och oktober 
(nämnd) 
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34 Nämndens beslut 
effektueras inte på 
grund av bristande 
rutiner och dialoger, 
vilket kan leda till 
förtroendeskada för 
nämnden och 
verksamheten. 
 

9 Nämndens 
beslut/uppdrag 

Gå igenom Evolution 
och granska beslut 
och verkställighet 

Perioden januari-
oktober. 

Verksamhetschef 
och nämnds-
sekreterare 

Direkt till nämnd. November. 

 
Förklaringar 
 
Riskid 
Riskid hämtas från riskanalysdokumentet. Ingen ny numrering görs alltså i den interna kontrollplanen. 
 
Risk 
De risker som är identifierade samt dokumenterade i riskanalysen förs över till den interna kontrollplanen. I riskanalysen bör det alltså finnas fler risker än vad det som är 
med i den interna kontrollplanen. Inga nya riskidentifieringar eller riskformuleringar görs alltså i den interna kontrollplanen. 
 
Riskvärde 
Riskvärdet på risken hämtas från riskanalysdokumentet. Ingen ny riskvärdering görs alltså i den interna kontrollplanen. 
 
Kontrollmoment 
Kontrollmomentet ska kunna visa om riskerna lett till de händelser som befaras. Det är viktigt att formulera kontrollmomentet tydligt så att det framgår vad som ska 
kontrolleras. Exempel på kontrollmoment kan vara kontroll av kännedom om policys, riktlinjer och rutiner, kontroll av utformning av avtal etc. 
 
Kontrollmetod 
För att genomföra ett kontrollmoment behöver man en kontrollmetod som följs på samma sätt varje gång kontrollen genomförs. Exempel på kontrollmetod kan vara 
intervjuer, enkäter, stickprov etc. 
 
Omfattning/avgränsning 
Det är sällan effektivt att kontrollera allt. Var tydlig med hur omfattande kontrollen ska vara för att få en tillräcklig grund för bedömning om eventuella väsentliga avvikelser. 
Exempelvis om stickprov av leverantörsfakturor ska göras, ange hur många leverantörsfakturor som ska kontrolleras. 

38



 
Ansvarig 
Ange vem som är ansvarig för att granskningen utförs. 
 
Rapporteras till  
Ange till vem uppföljningen av den interna kontrollplanen ska rapporteras. 
 
Rapporteringstidpunkt 
Ange hur ofta granskningen ska utföras och när den ska rapporteras.  
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

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

Diarienummer: SBN 2022/134 
 
Datum 9 augusti 2022 

 

Yttrande - Gällande revisorernas 
granskning av direktupphandlingar 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag i 
ärendebeskrivningen. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna beslutade den 21 juni 2022 (Rev § 38/2022) att översända 
granskningsrapport och missivskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen för yttrande senast 2022-10-01 samt till kommunfullmäktige för 
kännedom. 

Missiv 
 
På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat direktupphandling 
inom samhällsbyggnadsnämnden. Granskningens syfte har varit att bedöma om 
samhällsbyggnadsnämndens interna kontroll avseende direktupphandlingar är 
tillräcklig. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 
 
Revisorerna konstaterar följande: 
” Utifrån vår bedömning rekommenderar vi att samhällsbyggnadsnämnden: 

 stärker den interna kontrollen ytterligare avseende direktupphandlingar med 
syfte att säkerställa att direktupphandlingar dokumenteras i enlighet med 
gällande upphandlingsregler och kommunens egna riktlinjer på området. 

 kommunicerar till kommunstyrelsen att tydliggöra vilket stöd som finns för 
verksamheten samt roller och ansvar avseende upphandlingar och 
direktupphandlingar till berörda tjänstepersoner i verksamheten. 
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 tillser att utbildning och informationsinsatser genomförs så att berörda 
personer har en uppdaterad och aktuell kunskap avseende gällande lagar och 
regelverk kring direktupphandling. 

 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande: 
Funktionen upphandling är precis som andra gemensamma funktioner, till exempel 
ekonomi och personalfrågor, som hanteras av kommunledningskontoret. Nämnden 
och dess verksamhet är beställare av sådana tjänster och när det gäller specifik 
upphandling står verksamheten för sakkunskapen i förfrågningsmaterial gällande 
kravspecifikationen, men inte ansvaret eller kunnandet av upphandling. Det finns 
därmed ingen funktion i samhällsbyggnadsverksamheten som gör själva 
upphandlingen i alla dess moment. 

När det gäller direktupphandlingar har det tidigare varit upphandlingsenheten som 
bistått verksamheten och ansvarat för dokumentationen. Det är olyckligt att det 
uppstått frågetecken kring dokumentation. Det är givetvis något som ska åtgärdas. 
Däremot är det tveksamt om detta är en del i nämndens riskanalys eftersom den inte 
har det direkta ansvaret för hur upphandling verkställs utan det är en fråga för 
kommunstyrelsen likaväl som nämnden inte har ansvar för personal- eller 
ekonomifunktionerna.  

När det gäller den andra punkten i revisorernas kritik är det en fråga som 
samhällsbyggnadsnämnden får ta med sig i kommande diskussioner med 
kommunstyrelsen. Eftersom det ännu inte är klarlagt vilket företag som får 
uppdraget att bistå kommunen i upphandling så är det i nuläget oklart vilken 
kompetens den har i sakfrågorna och på vilket sätt roller och processer kommer att 
behöva förtydligas. Samhällsbyggnadsverksamheten har tidigare haft stort stöd från 
upphandlingsenheten då en av upphandlarna hade kompetens om vår verksamhet.  

Till slut har vi har framfört till revisorerna under sakgranskningen att de berörda 
cheferna redan har genomgått en utbildning om upphandling under våren 2022 i och 
med att det saknades egen upphandlingskompetens i förvaltningen. Någon ytterligare 
kompetensförstärkning är i nuläget inte aktuellt. 

Ekonomiska konsekvenser 
Föreligger inte någon ekonomisk konsekvens för närvarande. 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 
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Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Uppföljning 
Nämnden gör ingen uppföljning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2022-08-09. 

Missiv - Granskning av direktupphandlingar_signerat, handlingsid: Sbn 2022.1270. 

Rapport - Granskning av direktupphandling, handlingsid: Sbn 2022.1271. 

 

Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

 

 

Niklas Sommelius 

Samhällsbyggnadschef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Revisorerna 
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MISSIV
Revisorerna

Till:
Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen

För kännedom:
Kommunfullmäktige

Granskning av direktupphandling

På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat direktupphandling inom 
samhällsbyggnadsnämnden. Granskningens syfte har varit att bedöma om samhällsbyggnadsnämndens 
interna kontroll avseende direktupphandlingar är tillräcklig. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2022.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att samhällsbyggnadsnämnden vid 
granskningstillfället inte har en tillräcklig intern kontroll avseende efterlevnaden av lagstiftningen och 
interna styrdokument och bör vidta åtgärder för att stärka arbetet ytterligare.

Enligt de av fullmäktige beslutade reglementet är det kommunstyrelsen som har det övergripande 
ansvaret för kommunens upphandlings- och inköpsorganisation. I ansvaret ligger bland annat att 
säkerställa ändamålsenliga styrdokument. Respektive nämnd ansvarar för upphandlingar inom sitt 
verksamhetsområde. Vår bedömning är att framtagna riktlinjer är tillräckliga avseende såväl omfattning 
som innehåll för att kunna utgöra ett stöd i arbetet. 

Utifrån genomförd granskning kan vi dock konstatera att intervjuade upplever att det, vid 
granskningstillfället, inte finns tillräckligt stöd på verksamhetsnivå vid genomförande av upphandling 
och direktupphandling. Vi kan konstatera att det finns en upphandlare på plats vid 
kommunledningskontoret som med stöd av en extern konsult genomför upphandlingar, även om 
detta av intervjuade inte upplevts ha kommunicerats på ett tillräckligt tydligt sätt. Med bakgrund av 
det bedömer vi att samhällsbyggnadsnämnden bör kommunicera och tydliggöra till kommunstyrelsen 
vilket stöd som behövs, roll- och ansvarsfördelning avseende upphandlingar och direktupphandlingar 
samt var verksamheten kan vända sig med frågor och/eller vid behov av stöd kring upphandling och 
direktupphandlingar. 

Vi kan, utifrån genomförd granskning, konstatera att berörda tjänstepersoner inom Samhällsbyggnad 
inte genomfört någon utbildning avseende upphandling och direktupphandling. 

I samband med genomförd stickprovskontroll har vi noterat avvikelser i dokumentationen utifrån vad 
som ska framgå enligt övergripande styrdokument för direktupphandling. Utifrån genomförd 
granskning kan vi inte utesluta att granskade direktupphandlingar inte dokumenterats i enlighet med 
gällande upphandlingsregler. Detta är också något som bekräftats i samband med genomförda 
intervjuer.

Det är enligt vår bedömning positivt att nämnden, inom ramen för sin riskanalys, värderar risker 
kopplade till upphandling.

Revisorerna behandlade bifogad revisionsrapport vid sitt sammanträde 2022-06-21 och beslutade att 
översända rapporten till samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen för yttrande samt till 
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MISSIV
Revisorerna

kommunfullmäktige för kännedom. Av yttrandet från samhällsbyggnadsnämnden ska framgå vilka 
åtgärder nämnden avser att vidta med anledning av de bedömningar och rekommendationer som 
redovisas i rapporten. Det ska även framgå när åtgärderna ska vara genomförda. Vad gäller 
kommunstyrelsen önskar revisionen svar på hur roll- och ansvarsfördelningen ska stärkas för att 
utgöra ett ändamålsenligt stöd och verktyg för verksamheterna i inköp- och upphandlingsfrågor samt 
vilka utbildningsinsatser som ska genomföras framöver. Revisorerna önskar även svar på hur 
beslutsfattandet om att upphandla externa tjänster för kommunens upphandlingsorganisation, har 
efterlevts i enlighet med kommunstyrelsens reglemente. Nämndens och styrelsens yttrande ska vara 
revisorerna tillhanda senast 2022-10-01. Yttrandet skickas till revisorernas sekreterare Olof Hammar, 
olof.hammar@tomelilla.se.

2022-06-21

Ulla-Christina Lindberg
Ordförande revisorerna 
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Tomelilla kommun 
Granskning av direktupphandlingar 
 
2022-06-21 

1 Sammanfattning 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att samhällsbyggnads-
nämnden vid granskningstillfället inte har en tillräcklig intern kontroll avseende efterlev-
naden av lagstiftningen och interna styrdokument och bör vidta åtgärder för att stärka 
arbetet ytterligare. 

Enligt de av fullmäktige beslutade reglementet är det kommunstyrelsen som har det 
övergripande ansvaret för kommunens upphandlings- och inköpsorganisation. I ansvaret 
ligger bland annat att säkerställa ändamålsenliga styrdokument. Respektive nämnd an-
svarar för upphandlingar inom sitt verksamhetsområde. Vår bedömning är att framtagna 
riktlinjer är tillräckliga avseende såväl omfattning som innehåll för att kunna utgöra ett 
stöd i arbetet.  

Utifrån genomförd granskning kan vi dock konstatera att intervjuade upplever att det, 
vid granskningstillfället, inte finns tillräckligt stöd på verksamhetsnivå vid genomförande 
av upphandling och direktupphandling. Vi kan konstatera att det finns en upphandlare 
på plats vid kommunledningskontoret som med stöd av en extern konsult genomför 
upphandlingar, även om detta av intervjuade inte upplevts ha kommunicerats på ett till-
räckligt tydligt sätt. Med bakgrund av det bedömer vi att samhällsbyggnadsnämnden 
bör kommunicera och tydliggöra till kommunstyrelsen vilket stöd som behövs, roll- och 
ansvarsfördelning avseende upphandlingar och direktupphandlingar samt var verksam-
heten kan vända sig med frågor och/eller vid behov av stöd kring upphandling och di-
rektupphandlingar.  

Vi kan, utifrån genomförd granskning, konstatera att berörda tjänstepersoner inom 
Samhällsbyggnad inte genomfört någon utbildning avseende upphandling och direkt-
upphandling.  

I samband med genomförd stickprovskontroll har vi noterat avvikelser i dokumentat-
ionen utifrån vad som ska framgå enligt övergripande styrdokument för direktupphand-
ling. Utifrån genomförd granskning kan vi inte utesluta att granskade direktupphand-
lingar inte dokumenterats i enlighet med gällande upphandlingsregler. Detta är också 
något som bekräftats i samband med genomförda intervjuer. 

Det är enligt vår bedömning positivt att nämnden, inom ramen för sin riskanalys, värde-
rar risker kopplade till upphandling.  

Utifrån vår bedömning rekommenderar vi att samhällsbyggnadsnämnden:  

— stärker den interna kontrollen ytterligare avseende direktupphandlingar med syfte att 
säkerställa att direktupphandlingar dokumenteras i enlighet med gällande upphand-
lingsregler och kommunens egna riktlinjer på området. 

— kommunicerar till kommunstyrelsen att tydliggöra vilket stöd som finns för verksam-
heten samt roller och ansvar avseende upphandlingar och direktupphandlingar till be-
rörda tjänstepersoner i verksamheten. 

— tillser att utbildning och informationsinsatser genomförs så att berörda personer har 
en uppdaterad och aktuell kunskap avseende gällande lagar och regelverk kring di-
rektupphandling.  
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Tomelilla kommun 
Granskning av direktupphandlingar 
 
2022-06-21 

2 Bakgrund 
KPMG har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska om 
samhällsbyggnadsnämndens direktupphandlingar genomförs i enlighet med svensk lag-
stiftning och interna styrdokument. Uppdraget avser 2022 års revision. 

Upphandling inom kommuner sker ofta till betydande belopp. Hur upphandlingar ska ge-
nomföras styrs till stor del av lagen om offentlig upphandling (LOU), samt lagen om upp-
handling inom försörjningssektorerna (LUF). 

Lagen bygger på att upphandlande myndigheter behandlar leverantörer på ett likvärdigt 
och icke diskriminerande sätt samt att upphandlingar ska genomföras öppet. Det är 
främst varan/tjänstens art och värdet på upphandlingen som avgör vilken upphandlings-
metod som ska användas.  

Sedan den 1 juli 2014 finns krav på att en upphandlande organisation har riktlinjer för 
direktupphandling och krav på dokumentation för direktupphandlingar som överstiger 
100 000 kronor. Syftet med kravet på riktlinjer är enligt Konkurrensverket bland annat att 
se till att upphandlande myndigheter och enheter tillämpar ett strategiskt förhållningssätt 
för offentlig upphandling. Det gäller inte minst vid direktupphandlingar. Riktlinjer ska 
också syfta till att säkerställa att den upphandlande myndigheten tillvaratar konkurrensen 
vid direktupphandlingar. 

Kommunrevisorerna bedömer att det finns en generell risk för att det inom kommunen 
genomförs inköp som inte lever upp till de krav som ställs i gällande lagstiftning. Med 
bakgrund av ovanstående har revisorerna beslutat att granska den interna kontrollen 
avseende direktupphandlingar, samt övergripande bedöma om samhällsbyggnads-
nämndens inköp genomförs på ett tillfredställande sätt.  

2.1 Syfte och revisionsfrågor 
Granskningens syfte har varit att bedöma om samhällsbyggnadsnämndens interna kon-
troll avseende direktupphandlingar är tillräcklig. 

För att uppnå ovanstående syfte besvaras följande revisionsfrågor: 

 Säkerställer nämnden ändamålsenliga styrdokument och skriftliga rutiner för direkt-
upphandlingar? 

 Finns ändamålsenligt stöd och verktyg för upphandlingar och direktupphandlingar? 

 Finns det en tydlig roll- och ansvarsfördelning för upphandlingsprocessen inklusive 
direktupphandling?  

 Erhåller berörda tjänstepersoner kontinuerlig utbildning avseende upphandling och 
direktupphandling? 

 Genomförs direktupphandlingar i enlighet med gällande lagstiftning och interna styr-
dokument? 

 Säkerställer nämnden en tillräcklig intern kontroll avseende efterlevnaden av lagstift-
ning och interna styrdokument? 
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2.2 Avgränsning 
Granskningen avser samhällsbyggnadsnämnden och omfattar direktupphandlingar, det 
vill säga inköp mellan 100 000–700 000 kronor, LOU1, samt mellan 100 000 kronor och 
1 200 000 kronor LUF2. 

Eftersom genomförd stickprovsgranskning avser inköp under 2021 har genomförd be-
dömning gjorts utifrån tidigare gällande direktupphandlingsgränser för 2020/2021 dvs. 
615 312 kronor, LOU. Urval av stickprov har gjorts utifrån en leverantörsreskontra avse-
ende leverantörer som fakturerat samhällsbyggnadsnämnden mellan 100 000–615 312 
kronor. 

2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om nämnden uppfyller: 

 Kommunallagen (2017:725) 6 kap. §6 

 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU 

 Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, LUF 

 Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 

2.4 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

 Dokumentstudier 

 Intervjuer med samhällsbyggnadschef, teknisk chef, driftchef på Gata & park, drift-
chef på Fastighet, måltidschef samt kommunens kontaktperson för upphandling 
/verksamhetsutvecklare vid kommunledningskontoret. 

 En stickprovskontroll avseende inköp >100 000 kronor och gällande direktupphand-
lingsgräns (LOU/LUF) för 2021. Stickproven har valts utifrån en leverantörsreskontra 
som har tillhandahållits av kommunen.  

Samtliga intervjuade har givits möjlighet att faktakontrollera rapporten. 

 

  

 
1 Beloppsgräns gäller fr.o.m. 2022-02-01 
2 Beloppsgräns gäller fr.o.m. 2022-02-01 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Styrdokument och skriftliga rutiner 

3.1.1 Inköps- och upphandlingsreglemente 

Inköps- och upphandlingsreglementet, KF 2016-09-12 §113, är kommunens övergri-
pande styrdokument avseende inköp och upphandlingar. Enligt reglementet är kom-
munstyrelsen ytterst ansvarig för att upphandlingsverksamheten bedrivs på ett korrekt 
och effektivt sätt. I ansvaret ligger att säkerställa ändamålsenliga styrdokument och 
skriftliga rutinbeskrivningar för direktupphandlingar. Styrelsen ansvarar även för sam-
ordning och övervakning av upphandlingsverksamheten och ska se till att en central in-
köpsfunktion upprätthålls. Den centrala inköpsfunktionen ansvarar för de interna styr-
dokumenten och för kommunens avtalsdatabas. 

Nämnderna ansvarar, enligt reglementet, för upphandling inom respektive ansvarsom-
råde. 

3.1.2 Riktlinjer för direktupphandling 

Kommunens riktlinjer för direktupphandling, KS 2019-06-19, §82, fungerar som vägle-
dande vid all direktupphandling. Utgångspunkten är att ingångna ramavtal alltid ska föl-
jas och att direktupphandling först kan bli aktuellt när varor, tjänster och entreprenader 
inte omfattas av kommunens ramavtal. Inköp utanför ramavtal ska enligt riktlinjerna gö-
ras med goda skäl och med godkännande från den centrala upphandlingsfunktionen. En 
kontroll i antingen kommunens avtalsdatabas eller genom kontakt med den centrala upp-
handlingsfunktionen ska alltid genomföras för att säkerställa att den aktuella varan eller 
tjänsten inte omfattas av ett ramavtal.  

Omfattas varan/tjänsten inte av ett ramavtal ska en bedömning göras om anskaffnings-
behovet är återkommande eller om det rör sig om ett enskilt inköp.  

Vid direktupphandling under 100 000 kronor är direktinköp tillåtet. Direktinköp ska alltid 
ske på affärsmässiga grunder3 och ett skriftligt avtal bör upprättas. Framtagen avtals-
mall, som granskarna tagit del av, kan användas enligt riktlinjerna.  

Beräknas inköpet överskrida 100 000 kronor, eller om det sammanlagda anskaffnings-
behovet under ett räkenskapsår beräknas vara över 100 000 kronor bör den centrala 
upphandlingsfunktionen kontaktas enligt riktlinjerna. Minst tre leverantörer bör kontaktas 
och ett skriftligt förfrågningsunderlag/offertförfrågan ska upprättas. Leverantörer ska få 
skälig tid på sig att inkomma med anbud/offert. Förfrågningsunderlaget/offerten bör an-
nonseras på kommunens hemsida via direktupphandlingsmodulen. Inkomna offerter/an-
bud ska vara skriftliga och en leverantörskontroll4 ska genomföras. Inköp över 100 000 
kronor ska dokumenteras i enlighet med gällande lagkrav.  

 
3 Med affärsmässiga grunder menas, i riktlinjerna, att inköpet ska gå att rättfärdiga på ett objektivt sätt, till exempel ge-
nom att man väljer den billigaste varan/tjänsten, den med bäst kvalitet i förhållande till pris eller den som innebär minst 
extraarbete för verksamheten. 
4 Med leverantörskontroll menas kontroll av F-skattsedel och att leverantören betalat sina avgifter, samt uppfyller en viss 
nivå för kreditvärdighet. 
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Alla leverantörer som har deltagit i direktupphandlingen ska meddelas om vilken leve-
rantör som tilldelats kontraktet och anledningen till detta. Mall för upprättande av tilldel-
ningsbeslut finns att tillgå. 

Både policy och riktlinjer upplevs av de intervjuade som tillräckligt tydliga för att utgöra 
ett stöd i arbetet med upphandlingar och direktupphandlingar. 

3.1.3 Bedömning 

Enligt kommunens inköps- och upphandlingsreglemente är det kommunstyrelsen som 
har det övergripande ansvaret för kommunens upphandlings- och inköpsorganisation. I 
ansvaret ligger att säkerställa ändamålsenliga styrdokument och skriftliga rutinbeskriv-
ningar för direktupphandlingar.  

Arbetet med direktupphandlingar inom samhällsbyggnadsnämnden utgår således från 
de kommunövergripande styrdokumenten. Riktlinjer för direktupphandling bedöms enligt 
vår uppfattning vara tillräckliga avseende såväl omfattning som innehåll, för att kunna 
utgöra ett stöd i arbetet.  

3.2 Stöd och verktyg för upphandling och direktupphandling 

3.2.1 Övergripande organisation av upphandlingsverksamheten 

Under våren 2021 var representanter från Vårgårda kommun på besök i Tomelilla kom-
mun, som bland annat berättade om sina erfarenheter av inhyrda upphandlingskonsul-
ter. Enligt de intervjuade bidrog besöket till ett ökat intresse för alternativa lösningar av-
seende hur kommunens centrala inköpsfunktion ska organiseras. Med bakgrund av 
detta arbetade kommunledningen fram en tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbets-
utskott (KSAU) med förslag om att omorganisera kommunens inköpsfunktion. 

Den 26 april 2021 beslutade KSAU att ge kommunledningskontoret i uppdrag att upp-
handla externa tjänster för kommunens gemensamma inköpsfunktion. Bakgrund till be-
slutet uppges i granskat underlag bland annat vara att kommunens storlek påverkar möj-
ligheten att locka expertfunktioner till den egna verksamheten. Målet med upphandlingen 
av externa upphandlingskonsulter är att tillgodose kommunens behov av en hållbar, 
rättssäker och effektiv upphandlingsfunktion. Vid tiden för beslutet hade kommunens in-
köpsfunktion 1,5 tjänst, vilket av KSAU bedömdes som för liten för att klara av kommu-
nens upphandlingsbehov. Upphandlingen är pågående vid granskningstillfället. 

Enligt beslutet ska upphandlingen av externa upphandlingstjänster innehålla följande 
skall-krav avseende tjänsten: 

 Leda hela upphandlingsarbetet 

 Genomföra kravanalys tillsammans med verksamheten 

 Alltid göra marknadsanalys innan förfrågningsunderlaget utformas 

 Vara drivande vid framtagande av utvärderingsmodell för att skapa hög konkurrens 
från bra anbudsgivare som möter verksamhetens krav 

 Skapa och publicera upphandlingar i upphandlingssystemet Visma TendSign 
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 Bevaka och hantera frågor/svar i upphandlingarna 

 Anbudsöppning/utvärdering av anbud/meddela tilldelningsbesked och bevaka av-
talsspärr 

 Bevaka och handlägga eventuella överprövningar 

Enligt de intervjuade har beslutet om att upphandla externa tjänster för kommunens ge-
mensamma inköpsfunktion föregåtts av en omvärldsanalys. Granskarna har tagit del av 
analysen inom ramen för granskningen. Det har enligt intervjuade på verksamhetsnivå 
inte genomförts någon marknadsundersökning eller någon dialog internt i kommunen 
avseende omorganisationen. 

Efter genomförd granskning av kommunstyrelsens protokoll kan vi konstatera att kom-
munstyrelsen inte beslutat om omorganisationen, utan ärendet har endast lyfts i KSAU. 
Enligt kommunstyrelsens reglemente, KF 2020-12-14 § 160, ansvarar kommunstyrelsen 
för att en central inköpsfunktion upprätthålls. Vi har inte erhållit något underlag som tyd-
liggör att kommunstyrelsen delegerat uppgiften till KSAU för beslut. 

Efter beslut om att upphandla en ny, extern, inköpsfunktion valde de två anställda upp-
handlarna (1,5 tjänst) att lämna sina uppdrag under 2021. Tjänstepersonen som arbe-
tade som upphandlare, 100%, lämnade sin tjänst i december 2021. 

Utifrån genomförda intervjuer framgår att det finns olika uppfattningar om kommunen har 
en inköpsfunktion eller inte vid granskningstillfället. Enligt uppgift finns vid gransknings-
tillfället, en anställd tjänsteperson vid kommunledningskontoret som genomför upphand-
lingar, som har stöd av en extern konsult. Dessa två fungerar som en tillfällig central 
inköpsfunktion tills upphandlingen av externa upphandlingskonsulter är färdig. Detta har 
emellertid, enligt en del intervjuade, inte kommunicerats till verksamheten på ett tillräck-
ligt tydligt sätt där det förekommer varierade svar huruvida man bedömer nuvarande 
inköpsfunktion som ändamålsenlig och stöttande i upphandlingsförfarandet. 

I början av 2022 fick samtliga chefer skicka in en prioriteringslista avseende upphand-
lingar för året, som enligt intervjuade, nu fungerar som en checklista för att hantera de 
mest prioriterade upphandlingarna för kommunen.  

3.2.1.1 Avtalsdatabas 

I samband med intervjuer uppges att kommunens avtalsdatabas inte ha uppdaterats lö-
pande sedan 2021, vilket föranlett att den vid granskningstillfället inte anses vara tillför-
litlig. Utifrån intervjuer framgår att samhällsbyggnadsnämnden inte har någon övergri-
pande avtalsförteckning över nämndens avtal, utan respektive verksamhet har fått kon-
trollera och säkerställa vilka ramavtal och avtal som är i behov att förlängas alternativt 
upphandlas på nytt under 2022. Arbetet uppges ha varit tidskrävande och bidragit till att 
andra arbetsuppgifter fått stå åt sidan under tiden. 

3.2.2 Samhällsbyggnadsnämndens organisation 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för upphandling inom sitt ansvarsområde. Enligt 
det av fullmäktige fastställda inköps- och upphandlingsreglementet ska nämnden, i sin 
delegationsordning, fastställa på vilken nivå upphandlingar ska hanteras.  
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I samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning, 2019-01-25 §6, framgår att nämnden 
delegerat undertecknande av avtal till samhällsbyggnadsnämndens ordförande (med 
vice ordförande som ersättare) med en kontrasignering av samhällsbyggnadschefen 
(med nämndens sekreterare som ersättare). Beslut om ny- och ombyggnad av fastig-
heter, kommunala gator, allmänna platser och VA-anläggning till en kostnad av 15 pris-
basbelopp eller lägre har delegerats till samhällsbyggnadschef. 

En av de tidigare medarbetarna som var anställda som upphandlare, var även anställd 
som projektledare (50%) på Samhällsbyggnad. Vid granskningstillfället har verksam-
heten rekryterat en ny projektledare. Tjänstepersonen har vid granskningstillfället ingen 
koppling till den centrala inköpsfunktionen.  

I samband med intervjuer blir det tydligt att det finns olika bilder över hur beslutet om 
omorganisation av kommunens centrala inköpsfunktion gått till, samt om detta kommu-
nicerats till verksamheten på ett tillräckligt tydligt sätt. Därtill upplever ett flertal av de 
intervjuade en stor osäkerhet kring varför omorganisationen genomförts. Intervjuade me-
nar att kommunens tidigare organisation för upphandling med 1,5 tjänst fungerade 
mycket bra och att omorganisationen i stället skapat en oro kring inköp och upphandling 
inom Samhällsbyggnad.  

Flera intervjuade kan, vid granskningstillfället, inte med säkerhet säga att de direktupp-
handlingar som genomförs är dokumenterade enligt gällande upphandlingsregler.  

Samhällsbyggnadsnämnden avropar avtal kopplat till ADDA5 och HBV6 i största möjliga 
mån. 

3.2.3 Bedömning 

KSAU beslutade i april 2021 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra 
en omorganisation av inköpsfunktionen, genom att besluta om en upphandling av ex-
terna upphandlingskonsulter. Beslutet står enligt vår bedömning inte i linje med vad 
som framgår i det av fullmäktige beslutade reglementet för såväl kommunstyrelsen 
som i kommunens inköps- och upphandlingsreglemente, där det framgår att kommun-
styrelsen är ytterst ansvarig för kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet. Vi 
har inte heller erhållit underlag som tydliggör att kommunstyrelsen delegerat uppgiften 
om att upphandla externa upphandlare till KSAU.  

Vår bedömning är att det, utifrån granskade underlag som berör kommunens upphand-
lings- och inköpsverksamhet, finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning för hur upp-
handlingsprocessen och direktupphandling ska gå till.  

Utifrån genomförd granskning kan vi konstatera att intervjuade upplever att det, vid 
granskningstillfället, inte finns tillräckligt stöd för upphandling och direktupphandling. Vi 
kan konstatera att det finns en upphandlare på plats vid kommunledningskontoret som 
med stöd av en extern konsult genomför upphandlingar, även om detta av intervjuade 

 
5 ADDA - ägs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt en majoritet av Sveriges kommuner - som också utgör 
dess kunder. Addas uppdrag är att erbjuda offentlig sektor avtal och tjänster inom strategisk försörjning som underlättar 
vardagen för kommuner och regioner, samt frigöra resurser till välfärden och bidra till ett hållbart samhälle. 
6 HBV är inköpsfunktion som genomför samordnade upphandlingar för varor och tjänster kopplade till byggnation, reno-
vering och förvaltning av fastigheter.  
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inte upplevts ha kommunicerats på ett tillräckligt tydligt sätt. Med bakgrund av detta be-
dömer vi att samhällsbyggnadsnämnden bör kommunicera och tydliggöra till kommun-
styrelsen vilket stöd som behövs, roll- och ansvarsfördelning avseende upphandlingar 
och direktupphandlingar samt var verksamheten kan vända sig med frågor och/eller vid 
behov av stöd kring upphandling och direktupphandlingar.  

3.3 Utbildningsinsatser avseende upphandling 
Enligt inköps- och upphandlingsreglementet ansvarar verksamhetsansvariga chefer för 
att personal som handlägger inköps- och upphandlingsärenden har den kompetens som 
krävs. Anställda som genomför direktupphandlingar förväntas, enligt riktlinjer för direkt-
upphandling, ha en god kännedom om kommunens interna styrdokument och gällande 
lagar och regler som rör upphandling. 

Vid intervjuer framgår att ingen av de intervjuade inom Samhällsbyggnad har genomgått 
någon formell upphandlingsutbildning. Några intervjuade har, vid ett tillfälle, fått inform-
ation om direktupphandling och en genomgång av kommunens IT-stöd i upphandling, 
Visma TendSign, innan tidigare upphandlare avslutade sin tjänst på kommunen.  

De intervjuade upplever att det vid tillfället för granskningen finns ett stort behov av ut-
bildningsinsatser. 

I samband med faktakontroll framgår att flera tjänstepersoner genomgått kurs i upphand-
ling under våren 2022. Enligt uppgift har några av dessa tjänstepersoner inte intervjuats 
i samband med granskningen. Kursprogram eller ett förtydligande kring vad kursen av-
såg har inte bifogats. 

3.3.1 Bedömning 

Vi kan, utifrån genomförd granskning, konstatera att intervjuade tjänstepersoner inom 
Samhällsbyggnad vid tidpunkt för granskningen inte genomfört någon upphandlingsut-
bildning mer än ett informationstillfället där de blivit informerade om övergripande regler 
som gäller och fått en introduktion till kommunens IT-system för upphandling och inköp.  

Direktupphandlingar genomförs till stor del ute i verksamheterna. För att undvika att in-
köp genomförs utanför befintliga ramavtal eller att direktupphandlingar inte dokumente-
ras i enlighet med gällande regler är det därför, enligt vår bedömning, av stor vikt att 
ansvariga nämnder och styrelser säkerställer att berörda personer har en uppdaterad 
och aktuell kunskap avseende gällande lagar och regelverk kring direktupphandling. 

3.4 Intern kontroll avseende direktupphandlingar 

3.4.1 Intern kontrollplan 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll, KF 2021-02-15 §8, ska kommunsty-
relsen och varje nämnd upprätthålla en tillfredställande intern kontroll och med rimlig 
grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, 

 Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten, samt 
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 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer. 

Respektive nämnd ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig och ska besluta 
om en intern kontrollplan som är grundad på en riskanalys. Inom ramen för 
granskningen har vi tagit del av 2021 samt 2022 års intern kontrollplaner samt 
tillhörande riskanalyser för samhällsbyggnadsnämnden.  

Samhällsbyggnadsnämnden har inte identifierat upphandling eller direktupphandling 
som ett område med tillräcklig hög risk och väsentlighet för att lyfta det till den interna 
kontrollplanen 2022.  

I nämndens riskanalys 2022 framgår emellertid att Samhällsbyggnad bland annat iden-
tifierat ”Brister i avtalsuppföljning” som en risk för förtroendeskada och omvärlds- och 
verksamhetsrisk. Den identifierade risken bedömdes kunna hanteras genom befintliga 
åtgärder/inbyggda kontroller under året. 

3.4.2 Bedömning 

Det är enligt vår bedömning positivt att nämnden, inom ramen för sin riskanalys, värde-
rar risker kopplade till upphandling. 

Med bakgrund av genomförd stickprovskontroll, se kap 3.5, samt avsaknaden av doku-
mentation vid direktupphandling, bedömer vi att samhällsbyggnadsnämnden vid 
granskningstillfället inte har en tillräcklig intern kontroll avseende efterlevnaden av lag-
stiftningen och interna styrdokument och bör vidta åtgärder för att stärka arbetet ytterli-
gare.  

3.5 Stickprovskontroll 
I samband med granskningen har en stickprovskontroll genomförts avseende inköp un-
der 2021. Ett urval har valts ut från erhållen leverantörsreskontra efter att leverantörer 
med gällande ramavtal med kommunen exkluderats. Även andra kommuner, regioner 
och statliga myndigheter har exkluderats från leverantörsreskontran. Eftersom stickpro-
ven avser inköp gjorda under 2021 bedöms de utifrån 2021 års lagstiftning, dvs. giltig 
direktupphandlingsgräns om 615 312 kronor.  

Resultatet av stickprovskontrollen presenteras i Tabell 1. I samband med stickprovet har 
följande kontroller avseende direktupphandlingar gjorts: 

 Värde av sammanlagda inköp 2021 

 Antal fakturor som överskrider 100 000 kronor 

 Om det vid inköp tydliggjorts  

o om och hur konkurrens tillvaratagits, 

o hur många som lämnat anbud, samt 

o motiven bakom kommunens beslut till inköp så som bl.a. skäl för tilldelning. 
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Tabell 1 - Stickprovskontroll - Direktupphandling 

Värde av inköp 
under 2021 

Antal fakturor >100 000 kronor, 2021 Erhållit efterfrågad doku-
mentation 

Leverantör 1 

428 206,90 Ja, en faktura >100 000 kronor Ja 

Kommentar: Stickprovet avser en förnyad konkurrensutsättning (FKU) avseende Transportfor-
don, genom SKL Kommentus (nuvarande ADDA). I samband med FKU inkom ett anbud, som 
även bedömdes som kvalificerat. Tilldelningsbeslut är signerat av ekonomichef i enlighet med 
fastställd delegationsordning. 

I samband med stickprovet har vi erhållit upphandlingsprotokoll, signerat tilldelningsbesked 
samt signerat öppningsprotokoll. Vi har inga övriga kommentarer avseende stickprovet. 

Leverantör 2 

500 119,89 Nej, inga enskilda fakturor >100 000 kronor Ja 

Kommentar: Stickprovet avser en livsmedelsupphandling som genomförts av Tomelilla kom-
mun under 2021. Tilldelning har skett utifrån det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. I sam-
band med upphandlingen inkom fyra anbud. Tilldelningsbeslutet är signerat av ekonomichef i 
enlighet med fastställd delegationsordning. 

Vi har erhållit efterfrågade underlag och har inga övriga kommentarer avseende stickprovet.  

Leverantör 3 

389 375,00 Ja, två fakturor >100 000 kronor Nej 

Kommentar: Stickprovet är en direktupphandling och avser vinterväghållning inom ramen för 
en funktionsentreprenad från 2018. I samband med stickprovskontrollen har vi erhållit ett icke 
signerat avtal, samt en kreditupplysning som är daterad innan avtalet. Bifogad kreditupplysning 
visar på kontroll av bl.a. F-skattsedel och moms. 

Vi har inte erhållit något upphandlingsunderlag som tydliggör om och hur konkurrens tillvara-
tagits, hur många som lämnade anbud samt motiven bakom kommunens beslut till inköp så 
som bl.a. skäl för tilldelning. 

Leverantör 4 

348 050,53 Ja, två fakturor >100 000 kronor Nej 

Kommentar: Stickprovet är en direktupphandling och avser ett licens- och underhållsavtal av 
11–200 cylindrar. Någon övrig förklaring av vad inköpen avser har inte lämnats i samband med 
stickprovskontrollen. 
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Granskarna har endast erhållit ett avtal från 2013 som är en ”uppgradering av befintligt avtal”. 
Eftersom vi inte erhållit några andra upphandlingsunderlag som kan kopplas till fakturerat be-
lopp 2021, kan vi inte utesluta att avtalet har löpt på utan en förnyad konkurrensutsättning eller 
ny upphandling.  

Om en myndighet har ett befintligt avtal som löper tills vidare finns det ingen skyldighet enligt 
upphandlingslagstiftningen att avsluta det avtalet för att göra en ny upphandling. Däremot kan 
det finnas affärsmässiga skäl till att göra det och därmed säkerställa att skattemedel används 
korrekt och på ett effektivt sätt. 

Leverantör 5 

275 813,00 Ja, en faktura >100 000 kronor Ja/Delvis 

Kommentar: Stickprovet är en direktupphandling och avser bland annat en saltlakespridare. I 
samband med stickprovet har vi erhållit en offert/avtal från leverantören samt en kontroll av F-
skattsedel.  

I samband med stickprovet har vi erhållit tre anbud som lämnats till kommunen. Granskad 
leverantör lämnade den offert med högst pris. Vi har erhållit ifylld mall för direktupphandling 
som tydliggör motiv bakom kommunens beslut till inköp. 

Offerten avser 2021 och uppgår till cirka 185 tkr. Leverantören har fakturerat samhällsbygg-
nadsnämnden cirka 275 tkr under 2021. En förklaring till vad övriga kostnader avser har inte 
lämnats. 

Leverantör 6 

361 301,01 Nej, inga enskilda fakturor >100 000 kronor Nej 

Kommentar: I samband med stickprovet har vi inte erhållit några underlag som kan kopplas till 
detta stickprov. Vi har inte heller fått någon information om vad inköpen avser. 

Leverantör 7 

226 127,08 Ja, en faktura >100 000 kronor Ja 

Kommentar: Stickprovet avser en upphandling av ramavtal gällande stängselarbeten. Upp-
handlingen har genomförts av Skurups kommun (genom fullmakt från Tomelilla kommun). Re-
spektive kommun tecknade separata avtal och hanterar förlängningar separat. Den totala vo-
lymen uppskattas i avtalet till ca 350 000 kr/år. Volymen är endast en uppskattning och de 
upphandlande myndigheterna garanterar inga volymer.  

Avtalet gäller två år från avtalsstart (2018-11-01), med möjlighet till förlängning 1+1 år med 
oförändrade villkor. Utvärdering av anbuden har gjorts utifrån principen om lägsta pris. 

I samband med stickprovet har vi erhållit förfrågningsunderlag, signerat tilldelningsbesked och 
avtal, en fullmakt7, prislista samt en mängdförteckning. Signering har gjorts i enlighet med fast-
ställd delegationsordning. Vi har inga övriga kommentarer avseende stickprovet. 

 
7 Fullmakt till Skurups kommun gällande Tomelilla kommuns medverkan i upphandling av stängselarbeten som genom-
förs av Skurups kommun. Fullmakten är utställd av dåvarande t.f. ekonomichef i enlighet med fastställd delegationsord-
ning. 
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Leverantör 8 

105 844,38 Nej, inga enskilda fakturor >100 000 kronor Nej 

Kommentar: Stickprovet är en direktupphandling och avser licenser för säkerhetstjänster samt 
bl.a. larm och passerkontroller. Enligt erhållen offert/avtal, från 2020-07-01, är priset ett en-
gångsbelopp på 28 632 kronor som ska betalas årsvis i förskott. Förklaring till vad övriga kost-
nader avser har inte lämnats i samband med granskningen. 

Leverantör 9 

189 628,36 Nej, inga enskilda fakturor >100 000 kronor - 

Kommentar: Avser avrop inom ramen för ADDA:s ramavtal ”Stationstankning 2021”.  

Vi har inga övriga kommentarer avseende stickprovet. 

Leverantör 10 

167 420,00 Nej, inga enskilda fakturor >100 000 kronor - 

Kommentar: Avser avrop inom ramen för ADDA:s ramavtal ”Bevakning och Larmtjänster 2019”.  

Vi har inga övriga kommentarer avseende stickprovet. 

3.5.1 Bedömning 

Upphandlande myndigheter och enheter ska enligt upphandlingsreglerna dokumentera 
upphandlingar vars värde överskrider 100 000 kronor. Enligt Konkurrensverket bör den 
upphandlande myndigheten spara relevanta upphandlingsdokument så som exempelvis 
förfrågningsunderlag, offertförfrågningar och tilldelningsbeslut. Skyldigheten att doku-
mentera direktupphandlingar gäller endast för upphandlingar vars värde överskrider 100 
000 kronor. 

Att beakta i sammanhanget är att värdet av en upphandling under vissa förutsättningar 
ska beräknas utifrån det sammanlagda värdet av alla liknande inköp som den upphand-
lande myndigheten gjort under de föregående tolv månaderna eller de kommande tolv 
månaderna, sett från genomförandet av ett inköp. 

I kommunens riktlinjer för direktupphandling framgår att alla leverantörer som deltagit i 
direktupphandlingen ska meddelas om vilken leverantör som tilldelats kontraktet och an-
ledningarna till detta. Mall för upprättande av tilldelningsbeslut tillhandahålls av upphand-
lingsfunktionen. Vid direktupphandling under 100 000 kronor bör skriftliga avtal upprättas 
och de fall en direktupphandling överskrider 100 000 kronor ska avtal upprättas.  

I genomförd stickprovskontroll kan vi konstatera att vi erhållit avtal i sju av sju applicer-
bara fall (tre av stickproven avser avrop från ADDA). Ett av sju erhållna avtal är inte 
signerat.  

I riktlinjerna för direktupphandling framgår att inköp som beräknas överskrida 100 000 
kronor, eller om det sammanlagda behovet under ett räkenskapsår beräknas vara över 
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100 000 kronor bör minst tre leverantörer kontaktas och ett skriftligt förfrågningsunderlag 
upprättas. I tre av granskade stickprov har vi inte erhållit underlag som tydliggör om och 
hur konkurrens tillvaratagits, hur många som lämnade anbud samt motiven bakom kom-
munens beslut till inköp så som bl.a. skäl för tilldelning. 

Enligt riktlinjerna för direktupphandling ska en leverantörskontroll genomföras som syftar 
till att säkerställa att leverantören innehar en F-skattsedel samt uppfyller en viss nivå för 
kreditvärdighet. I två stickprov har en leverantörskontroll bifogats till stickprovet som be-
rör direktupphandlingar.  

Alla leverantörer som har deltagit i direktupphandlingen ska, enligt riktlinjerna, meddelas 
om vilken leverantör som tilldelats kontraktet och anledningen till detta. En ifylld mall för 
tilldelning har bifogats i ett av granskade stickprov som berör direktupphandlingar. 

Utifrån genomförd granskning kan vi inte utesluta att granskade direktupphandlingar 
inte dokumenterats i enlighet med gällande upphandlingsregler. Detta är också något 
som bekräftats i samband med genomförda intervjuer. 
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4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att samhällsbyggnads-
nämnden vid granskningstillfället inte har en tillräcklig intern kontroll avseende efterlev-
naden av lagstiftningen och interna styrdokument och bör vidta åtgärder för att stärka 
arbetet ytterligare. 

Enligt de av fullmäktige beslutade reglementet är det kommunstyrelsen som har det 
övergripande ansvaret för kommunens upphandlings- och inköpsorganisation. I ansvaret 
ligger bland annat att säkerställa ändamålsenliga styrdokument. Respektive nämnd an-
svarar för upphandlingar inom sitt verksamhetsområde. Vår bedömning är att framtagna 
riktlinjer är tillräckliga avseende såväl omfattning som innehåll för att kunna utgöra ett 
stöd i arbetet.  

Utifrån genomförd granskning kan vi dock konstatera att intervjuade upplever att det, 
vid granskningstillfället, inte finns tillräckligt stöd på verksamhetsnivå vid genomförande 
av upphandling och direktupphandling. Vi kan konstatera att det finns en upphandlare 
på plats vid kommunledningskontoret som med stöd av en extern konsult genomför 
upphandlingar, även om detta av intervjuade inte upplevts ha kommunicerats på ett till-
räckligt tydligt sätt. Med bakgrund av det bedömer vi att samhällsbyggnadsnämnden 
bör kommunicera och tydliggöra till kommunstyrelsen vilket stöd som behövs, roll- och 
ansvarsfördelning avseende upphandlingar och direktupphandlingar samt var verksam-
heten kan vända sig med frågor och/eller vid behov av stöd kring upphandling och di-
rektupphandlingar.  

Vi kan, utifrån genomförd granskning, konstatera att berörda tjänstepersoner inom 
Samhällsbyggnad inte genomfört någon utbildning avseende upphandling och direkt-
upphandling.  

I samband med genomförd stickprovskontroll har vi noterat avvikelser i dokumentat-
ionen utifrån vad som ska framgå enligt övergripande styrdokument för direktupphand-
ling. Utifrån genomförd granskning kan vi inte utesluta att granskade direktupphand-
lingar inte dokumenterats i enlighet med gällande upphandlingsregler. Detta är också 
något som bekräftats i samband med genomförda intervjuer. 

Det är enligt vår bedömning positivt att nämnden, inom ramen för sin riskanalys, värde-
rar risker kopplade till upphandling.  

4.1 Rekommendationer 
Utifrån vår bedömning rekommenderar vi att samhällsbyggnadsnämnden:  

— stärker den interna kontrollen ytterligare avseende direktupphandlingar med syfte att 
säkerställa att direktupphandlingar dokumenteras i enlighet med gällande upphand-
lingsregler och kommunens egna riktlinjer på området. 

— kommunicerar till kommunstyrelsen att tydliggöra vilket stöd som finns för verksam-
heten samt roller och ansvar avseende upphandlingar och direktupphandlingar till be-
rörda tjänstepersoner i verksamheten. 
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— tillser att utbildning och informationsinsatser genomförs så att berörda personer har 
en uppdaterad och aktuell kunskap avseende gällande lagar och regelverk kring di-
rektupphandling. 

 

 

 

Datum som ovan 

KPMG AB 

 
Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informat-
ionen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. 
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihets-
förordningen. 

 
 
 

Ida Brorsson Anna Hammarsten 
Certifierad kommunal revisor Kommunal revisor 
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Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun, Gata/Park/Natur, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

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

Diarienummer: SBN 2022/95 
 
Datum 2 juni 2022 

 

Förslag till yttrande - Motion - Tillfälliga 
farthinder 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara 
motionen i enlighet med förvaltningens yttrande i ärendebeskrivningen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 maj 2022 (Ksau § 92/2022) 
remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

 

Thony Blomgren (SD) har lämnat in en motion med följande lydelse: 
Emellanåt, inte alltför sällan, störs våra invånare av att det buskörs i våra tätorter, inte 
minst i Tomelilla. Oro för egen- och andras säkerhet samt irritation över oljud är 
behäftat med detta. Det är ett problem som är svårt att bygga bort permanent, men 
med portabla vägbulor har vi möjlighet att dämpa hastigheten på de sträckor som för 
tillfället är utsatta. 

Fördelen med flyttbara hinder är, bland annat, att man snabbt kommer åt bekymren 
var de än uppkommer, i centralorten såväl som i byarna. 

Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 
Att  Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att införskaffa 

temporära farthinder och ta fram rutin för användning av dessa hinder. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen yttrar sig enligt följande: 
Det finns goda intentioner med det förslag som motionären föreslår. Men 
erfarenheten säger att mobila farthinder påverkar hastigheten på vägar som har hög 
belastning. Buskörningen är dock en företeelse som uppkommer spontant eller 
planerat av en grupp av trafikanter. Det vore omöjligt för gatu- och parkenheten att 
kunna förutse var en sådan buskörning skulle uppkomma. Det vore inte heller 
möjligt att ha en organisation som står i beredskap alla dagar för att snabbt kunna 
ingripa och placera ut dessa mobila farthinder. I en del andra kommuner kan 
medborgare ansöka om att få ställa ut större blomlådor mot en avgift och det är 
sedan medborgarna som sköter själva blomlådan. En sådan lösning vore mer 
förskönande än mobila farthinder (bubblor). Utifrån hur motionen är utformad 
föreslår förvaltningen att den ska avslås. 

Ekonomiska konsekvenser 
Motionens förslag skulle innebära högre kostnader i form av en ny organisation och 
övertidsersättning samt inköpta mobila farthinder. Medel som nämnden inte har till 
sitt förfogande. 

Barnperspektivet 
Sänkt hastighet är bra utifrån ett barnsäkerhetsperspektiv. Mindre barn och 
ungdomar är dock normalt sett ute vid den tidpunkten på dygnet som buskörning 
sker. 

Miljöperspektivet 
Inga särskilda miljöaspekter. 

Uppföljning 
Kommunfullmäktige beslutar hur motionen ska besvaras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2022-06-02. 

Remiss - Ksau § 92/2022 Motion - Tillfälliga farthinder, handlingsid: Sbn 2022.853. 

 

Gata/Park/Natur  

 

 

Niklas Sommelius 
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Samhällsbyggnadschef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunfullmäktige 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 92 Dnr KS 2022/52 

Motion - Tillfälliga farthinder 

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

Ärendebeskrivning 
Thony Blomgren (SD) har lämnat in en motion med följande lydelse: 
Emellanåt, inte alltför sällan, störs våra invånare av att det buskörs i våra tätorter, inte 
minst i Tomelilla. Oro för egen- och andras säkerhet samt irritation över oljud är 
behäftat med detta. Det är ett problem som är svårt att bygga bort permanent, men 
med portabla vägbulor har vi möjlighet att dämpa hastigheten på de sträckor som för 
tillfället är utsatta. 

Fördelen med flyttbara hinder är, bland annat, att man snabbt kommer åt bekymren 
var de än uppkommer, i centralorten såväl som i byarna. 

Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 
Att  Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att införskaffa 

temporära farthinder och ta fram rutin för användning av dessa hinder. 

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

Beslutsunderlag 
Motion - Tillfälliga farthinder, handlingsid: Ks 2022.908. 

Tidigare behandling 
Kf § 31/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

_________ 

Beslutet skickas till: 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 92 forts. 

Kommunstyrelsen  

Balanslista/Patrik Månehall 
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Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun, Gata/Park/Natur, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

Handläggare: Ralp Hargemyr  
Titel: Projektledare 
E-post: ralp.hargemyr@tomelilla.se 
Mobil: 076 - 622 35 97 

Diarienummer: SBN 2022/145 
 
Datum 8 september 2022 

 

Nedsläckning av tre belysningspunkter i 
Agusa 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att släcka tre belysningspunkter i enlighet med 
förvaltningens förslag. 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
Eon håller på att renovera sina stamnät i området vid Agusa, vilket innebär att Eon 
kommer rasera luftledningar i området och kommer gräva ner dessa ledningar i 
annan sträckning. Detta innebär att vi inte har någon elmatning i närheten. Vi 
kommer att ta bort tre belysningspunkter som står väldigt ensligt och står utanför 
både tätbebyggt område och samlad bebyggelse. Vi hänvisar till belysningsstrategin 
”Strategi för kommunal väg-och gatubelysning” fall 1. 

Se bifogad karta med handlingsid: Sbn 2022.1439. 

Ekonomiska konsekvenser 
Om vi ska ersätta denna anläggning med en standard som gäller idag blir det väldigt 
kostsamt. Genom åtgärden får vi en minskad elförbrukning. 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Minskad elförbrukning. 
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Uppföljning 
Belysning hanteras löpande enligt strategi för kommunal väg- och gatubelysning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, projektledare Ralp Hargemyr, 2022-09-08. 

Karta - Agusa - samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-23, handlingsid: Sbn 2022.1439. 

Strategi för kommunal väg- och gatubelysning (slutlig version 2022-09-01), 
handlingsid: Sbn 2022.1377. 

 

Gata/Park/Natur  

 

 

Ralp Hargemyr 

Projektledare 

 

Beslutet skickas till:  

 

Ulrika Olsson, teknisk chef 
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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.
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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 ta över gatubelysningen.

 

78



EX FALL 2. SÖDRA KVERRESTAD

79



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

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

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

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

Diarienummer: SBN 2022/4 
 
Datum 22 juni 2022 

 

Redovisning av delegeringsbeslut juni, 
juli, augusti 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegeringsbeslut för 
juni, juli, augusti 2022 och lägger densamma till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegeringsbeslut för samhällsbyggnadsnämnden gällande juni, juli, 
augusti 2022 samt månadsrapport bostadsanpassning gällande juni, juli, augusti 2022.  

Bostadsanpassning 
Juni: 
De två högre beloppen avser en stoltrapphiss (99 750 kronor) samt ett flyttärende 
med nivåskillnader (81 363 kronor). 
Övriga två rör ett flertal tröskelutjämningar samt fast belysning. 
 
Kommentar: 
Ett flyttärende ska normalt sätt inte medges bostadsanpassningsbidrag när det gäller 
nivåskillnader samt planlösningar. 
Men i flertalet domar (även i högsta instans) medges anpassningar av nivåskillnader 
upp till cirka 0,5 meter. Aktuellt ärende handlar om upp till 0,3 meter och då 
anpassades huvudentrén med ramp samt att uterumsgolvet upphöjdes till rätt nivå. 
Därefter lades en ramp som anslöt till uteplats. 
 
Augusti: 
Kostnaderna avser service/reparationer av hiss samt installation av ladduttag för 
elscooter samt ramp vid entré. 
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2 (2) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-06-22. 

Delegeringsbeslut juni 2022, handlingsid: Sbn 2022.1440. 

Delegeringsbeslut juli 2022, handlingsid: Sbn 2022.1441. 

Delegeringsbeslut augusti 2022, handlingsid: Sbn 2022.1442. 

Månadsrapport bostadsanpassning juni 2022, handlingsid: Sbn 2022.1443. 

Månadsrapport bostadsanpassning juli 2022, handlingsid: Sbn 2022.1444. 

Månadsrapport bostadsanpassning augusti 2022, handlingsid: Sbn 2022.1445. 

 

Samhällsbyggnad övergripande 

Johanna Kandell 

Nämndsekreterare 
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Postlista 

      

            

          
  

Utskriftsdatum: 
 

2022-07-05 
 

Utskriven av: 
 

Eva Lärka 
 

            

   
         

 

Diarieenhet: 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

         
      
    

2022-06-01 - 2022-06-30 
 

 

Datum: 
       

         
       
    

Inkomna, Upprättade 
  

 

Riktning: 
       

 

Avdelning: 
 

Alla 
 

         

 

Handläggare: 
   

Alla 
  

 

Sekretess: 
   

Visas ej 
 

         

            

  

     

  

Handlingsid I/U/K Beskrivning Dokumenttyp 

Datum  Avsändare/Mottagare Handläggare 

Ärendenummer  Ärendemening Avdelning 

  Fastighetsbeteckning  

2022.854 U Hyresavtal - Skolgatan 4, PPÖ Fastigheter Avtal - varor o tjänster 
2022-06-02  PPÖ Fastigheter Ulrika Olsson 

         Fastighet 
    

2022.864 I JT-A286.230/2022,Byggetablering Byggställning, 
Storgatan 51, 273 98 Smedstorp, Trottoar, 
Tomelilla, 2022-06-27 08:00 -- 2022-06-28 16:00   

Intyg 

2022-06-07  Polisen Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.890 U JT A303.989.2022. Yttrande om tillstånd till 
begagnande av offentlig plats, Uppställningsplats 
för bilpool 

Yttrande 

2022-06-07  Polisen Håkan Berggren 

SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
ordningsföreskrifter 2022 

Gata/Park/Natur 

    

    

2022.879 U Beställning av fordonsflytt Volvo XNG 235 Anmälan 

2022-06-08  Securitas Eva Lärka 

SBN 2022/98  Beställning av fordonsflytt - Volvo XNG 235 Gata/Park/Natur 
    

2022.886 I MÖ tillstånd A294.479/2022 Loppis, Onslunda 
Idrottsplats, Sportvägen 15, Tomelilla kommun, 
2022-06-19--2022-10-31 

Intyg 

2022-06-09  Polisen Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.888 I JT-A303.940/2022, Uppställningsplats för bilpool 
,Parkering vid torget i Brösarp,2022-06-01--2022-
12-31 

Intyg 
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2022-06-09  Polisen Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.889 I JT-A303.989/2022, Uppställningsplats för bilpool 
samt p-skylt,, Pendlaparkering vid Tomelilla 
station,,2022-06-01--2022-12-31 

Intyg 

2022-06-09  Polisen Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.891 I CL, Tillståndsbevis, A307.517/2022, Kick-off för 
sommarlovsaktiviteter med musik, hoppborg och 
aktiviteter. Grönområde intill Västergatan, 
Tomelill...   

Intyg 

2022-06-09  Polisen Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.893 U Beställning av fordonsflytt- Volvo FJG 251  
SBN 2022_99 

Anmälan 

2022-06-10  SEcuritas Eva Lärka 

SBN 2022/99  Beställning av fordonsflytt - Volvo FJG 251 Gata/Park/Natur 
    

2022.927 I Samråd för detaljplan Frigg 2 Remiss 

2022-06-13  Plan och exploatering Niklas Sommelius 

         Fastighet 
    

2022.940 I ML, Remiss A170.676/2022 Begagnande m a a 
MC-kortege, Hans Perssons väg, Spjutstorp, 
Tomelilla  

Remiss 

2022-06-15  Polisen Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2022.949 I PV, A729.447/2021. PÅMINNELSE, 
A729.447/2021, Uppställning av lastbil för 
insamling av farligt avfall, 2022-07-05, 
Malmövägen 4-6, vid Lidls parker...  

Remiss 

2022-06-16  Polisen Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.954 U Delegeringsbeslut - Yttrande om tillstånd till 
begagnande av offentlig plats, A300.060/2022, 
loppis Odenplan. Tomelilla, 2022-06-01 – 2022-
11-01 

Delegeringsbeslut 

2022-06-16  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 
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2022.964 I Begäran om yttrande tillstånd enligt ordningslagen 
och lokala ordningsföreskrifter, A317.608/2022, 
Sommarorkester med feriejobbare, 2022-07-19 -- 
2022-07-28, Järnvägsstationen, Torget, 
Kommunhuset 

Begäran 

2022-06-19  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.965 U Delegeringsbeslut - Yttrande om tillstånd till 
offentlig tillställning och begagnande av offentlig 
plats, A204.102/2022, Sommarmarknad med 
tivoli, Torget, Torggatan, Krukmakaregatan, 
Smedstorp, 2022-07-01, kl. 08.00-18.00 

Delegeringsbeslut 

2022-06-19  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.967 I Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning inom 
fastigheten Ramsåsa 14:4, fornlämning 
L1991:3973 
m.fl. dnr 431-17133-2022 

Beslut 

2022-06-20  Länsstyrelsen Skåne Henrik Lundblad 

         Fastighet 
    

2022.973 I Begäran om yttrande tillstånd enligt ordningslagen 
och lokala ordningsföreskrifter, A355.645/2022, 
Skyltbockar, 2022-08-08--2022-09-13 

Begäran 

2022-06-21  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.1006 I Begäran om yttrande tillstånd enligt ordningslagen 
och lokala ordningsföreskrifter, A204.937/2022, 
Politisk information 

Begäran 

2022-06-22  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.1009 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan 

2022-06-23  ***Sekretess*** Pamela Lindqvist 
SBN 2022/112  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande 
    

2022.1043 U Delegeringsbeslut - Yttrande om tillstånd till 
offentlig tillställning och begagnande av offentlig 
plats, A233.492/2022, Tomelilla sommarmarknad 
från den 20 juli 2022 kl 18.00 – 22 juli 2022 kl 
24.00, samt under Mikaeli marknad från den 26 
oktober 2022, kl 18.00 – 28 oktober 2022 kl 24.00 

Delegeringsbeslut 

2022-06-28  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 
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2022.1045 I Avskrivning av ärende enligt lagen om 
energideklaration för byggnader, dnr 6290/2021 

Beslut 

2022-06-28  Boverket Håkan Johansen 

         Fastighet 
    

2022.1046 U Översänt yttrande tillstånd enligt ordningslagen 
och lokala ordningsföreskrifter, A233.492/2022, 
Marknader i Tomelilla, 2022-07-21 och 2022-10-
27, Tomelilla 

Tjänsteskrivelse 

2022-06-28  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.1047 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan 

2022-06-28  ***Sekretess*** Mats Strömberg 

         Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2022.1109 U Uppdragsavtal för kommunjägare Christoffer 
Strand 

Avtal - varor o tjänster 

2022-06-28  Christoffer Strand Ulrika Olsson 

SBN 2020/100  Jakttillsyningsmän (kommunjägare) 2020 Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2022.1049 U Underrättelse - Yttrande om tillstånd till 
uppställning av lastbil för insamling av farligt 
avfall, A729.447/2021, 2022-07-05, Malmövägen 
4-6, vid Lidls parkering, Tomelilla samt 
Backsippevägen, vid återvinningsstationen, 
Brösarp 

Underrättelse 

2022-06-28  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.1050 U Översänd underrättelse - yttrande om tillstånd till 
uppställning av lastbil för insamling av farligt 
avfall, A729.447/2021, 2022-07-05, Malmövägen 
4-6, vid Lidls parkering, Tomelilla samt 
Backsippevägen, vid återvinningsstationen, 
Brösarp 

Tjänsteskrivelse 

2022-06-28  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.1052 I Begäran om yttrande tillstånd enligt ordningslagen 
och lokala ordningsföreskrifter, A339.137/2022, 
Arbetsbod/Container/Inhägnat arbetsområde, 
2022-06-23--2022-12-22, Grönyta korsning 
Malmövägen/Hantverkaregatan 

Begäran 

2022-06-28  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala Gata/Park/Natur 
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ordningsföreskrifter 2022 

    

2022.1100 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan 

2022-06-29  ***Sekretess*** Pamela Lindqvist 
SBN 2022/118  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande 
    

2022.1110 U Delegeringsbeslut - Yttrande gällande nyttjande 
av offentlig plats, A355.924/2022, Byggetablering, 
Norregatan/Larmgatan Tomelilla, 2022-07-04--
2022-07-08 

Delegeringsbeslut 

2022-06-29  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.1113 U Delegeringsbeslut - Yttrande gällande nyttjande 
av offentlig plats, A340.743/2022, Byggställning, 
trottoaren utanför Byggmästaregatan 5 Tomelilla, 
nyttjande under ca två veckor någon gång under 
tiden 2022-07-01, kl 08.00 -- 2022-11-30 kl 08.00 

Delegeringsbeslut 

2022-06-29  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.1114 I Tillståndsbevis och beslut enligt ordningslagen, 
lokala föreskrifter dnr A340.743/2022, 
Byggställning,Byggmästaregatan 5, 2022-07-01 -- 
2022-11-30 

Intyg 

2022-06-30  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 
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Postlista 

      

            

          
  

Utskriftsdatum: 
 

2022-09-02 
 

Utskriven av: 
 

Eva Lärka 
 

            

   
         

 

Diarieenhet: 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

         
      
    

2022-07-01 - 2022-07-31 
 

 

Datum: 
       

         
       
    

Inkomna, Upprättade 
  

 

Riktning: 
       

 

Avdelning: 
 

Alla 
 

         

 

Handläggare: 
   

Alla 
  

 

Sekretess: 
   

Visas ej 
 

         

            

  

     

  

Handlingsid I/U/K Beskrivning Dokumenttyp 

Datum  Avsändare/Mottagare Handläggare 

Ärendenummer  Ärendemening Avdelning 

  Fastighetsbeteckning  

2022.1125 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan 

2022-07-04  ***Sekretess*** Pamela Lindqvist 
SBN 2022/120  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande 
    

2022.1127 I Kopia av polisanmälan, skadegörelse utemiljö vid 
skola och förskola, Lärarevägen 9, Onslunda, 
5000-K731565-22 

Anmälan 

2022-07-04  Polismyndigheten Håkan Johansen 

         Fastighet 
    

2022.1128 U Delegeringsbeslut - Yttrande om tillstånd till 
användande av offentlig plats, A317.608/2022, 
sommarorkester med feriejobbare vid 
Järnvägsstationen, Torget, Kommunhuset, 
Tomelilla, 2022-07-19 – 2022-07-28 

Delegeringsbeslut 

2022-07-04  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.1132 U Delegeringsbeslut - Yttrande om tillstånd till 
offentlig tillställning och begagnande av offentlig 
plats, A170.676/2022, i samband med MC-
kortege för Barncancerfonden från Herr Ivars väg 
4, Kristianstad till Åhusparken, Åhus med 
uppställning Hans Perssons väg, Spjutstorp, 
Tomelilla 2022-08-20 

Delegeringsbeslut 

2022-07-04  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.1135 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan 

2022-07-05  ***Sekretess*** Pamela Lindqvist 
SBN 2022/121  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Gata/Park/Natur 
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2022.1137 I Tillståndsbevis och beslut enligt ordningslagen, 
lokala föreskrifter dnr A339.137/2022, 
Arbetsbod/Container/Inhägnat arbetsområde, 
Malmövägen/Hantverkaregatan, 2022-07-05--
2022-12-22  

Intyg 

2022-07-05  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.1144 I Tillståndsbevis och beslut enligt ordningslagen, 
lokala föreskrifter dnr A580.098/2022, löpning, 
The Gax 100 miles, 2022-07-16--2022-07-17 

Intyg 

2022-07-06  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.1146 U Delegeringsbeslut - Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad 

Delegeringsbeslut 

2022-07-07  ***Sekretess*** Pamela Lindqvist 
SBN 2022/110  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande 
    

2022.1148 I Köpekontrakt - Älgen 5 Avtal - varor o tjänster 
2022-07-07  martin wassenius Ulrika Olsson 

SBN 2021/280  Intresseanmälan köp av tomt -  Plan och exploatering 

    

2022.1157 I Tillståndsbevis och beslut enligt ordningslagen, 
lokala föreskrifter dnr A317.608/2022, 
musikframträdande, Sommarorkester med 
feriejobbare 

Intyg 

2022-07-09  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.1166 I Ansökan om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad, komplettering av läkarintyg 

Ansökan 

2022-07-11  ***Sekretess*** Pamela Lindqvist 
SBN 2020/60  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande 
    

 
 

2022.1171 I Tillståndsbevis och beslut enligt ordningslagen, 
lokala föreskrifter dnr A233.492/2022,Tomelilla 
sommarmarknad från den 20 juli 2022 kl 18.00 – 
22 juli 2022 kl 24.00, samt under Mikaeli marknad 
från den 26 oktober 2022, kl 18.00 – 28 oktober 
2022 kl 24.00 

Intyg 

2022-07-12  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 
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2022.1172 U Delegeringsbeslut – Yttrande om beslut gällande 
upplåtelse av offentlig plats och allmän 
sammankomst, A204.937/2022, Politisk 
information på olika platser i Tomelilla kommun, 
Tomelilla, 2022-08-03—2022-08-31 

Delegeringsbeslut 

2022-07-12  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.1179 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan 

2022-07-13  ***Sekretess*** Pamela Lindqvist 
SBN 2022/124  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande 
    

2022.1180 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan 

2022-07-13  ***Sekretess*** Pamela Lindqvist 
SBN 2022/125  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande 
    

2022.1201 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan 

2022-07-20  ***Sekretess*** Pamela Lindqvist 
SBN 2022/129  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande 
    

2022.1206 U Delegeringsbeslut - parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad 

Delegeringsbeslut 

2022-07-20  ***Sekretess*** Pamela Lindqvist 
SBN 2022/124  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande 
    

2022.1238 U Köpebrev, Älgen 7 Avtal - varor o tjänster 
2022-07-21  Sarok Said Ulrika Olsson 

SBN 2021/86  Intresseanmälan köp av tomt - Älgen 7 Plan och exploatering 

    

2022.1214 I Tillståndsbevis och beslut enligt ordningslagen, 
lokala föreskrifter dnr A355.645/2022, 
Skyltbockar, 2022-08-08--2022-09-13 

Intyg 

2022-07-22  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.1215 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan 

2022-07-22  ***Sekretess*** Pamela Lindqvist 
SBN 2022/130  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande 
    

    

    

91



    

    
  

Sidan  4 av 4 
 

    

 

2022.1222 I ML, Tillstånd A403.375/2022 Skyltbockar, platser 
enligt bilaga, Tomelilla, 2022-08-06--2022-09-12  

Intyg 

2022-07-26  Polisen Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.1226 I Ansökan om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad, -förlängning av tidigare tillstånd 

Ansökan 

2022-07-26  ***Sekretess*** Pamela Lindqvist 
SBN 2022/131  Ansökan om parkeringstillstånd för 

rörelsehindrad, -förlängning av tidigare tillstånd 
Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2022.1233 U Yttrande gällande överklagat beslut om avslag på 
ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad 
§ 62/2022 

Tjänsteskrivelse 

2022-07-27  Länsstyrelsen Skåne Pamela Lindqvist 
SBN 2022/110  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande 
    

2022.1239 U Köpebrev - Kronhjorten 15 Avtal - varor o tjänster 
2022-07-28  Miran Aziz Ulrika Olsson 

SBN 2021/87  Intresseanmälan köp av tomt - Kronhjorten 15 Plan och exploatering 

    

2022.1244 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan 

2022-07-29  ***Sekretess*** Mats Strömberg 

         Fastighet 
    

2022.1240 I ML, Remiss A426.061/2022 Skyltbockar, platser 
enligt bilaga, Tomelilla, 2022-08-06--2022-09-12   

Remiss 

2022-07-29  Polisen Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.1242 U Delegeringsbeslut - Yttrande om beslut om 
upplåtelse av offentlig plats A426.061/2022, 
skyltbockar med valaffischer på platser enligt 
bilaga, Tomelilla, 2022-08-06--2022-09-12 

Delegeringsbeslut 

2022-07-29  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 
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Postlista 

      

            

          
  

Utskriftsdatum: 
 

2022-09-01 
 

Utskriven av: 
 

Eva Lärka 
 

            

   
         

 

Diarieenhet: 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

         
      
    

2022-08-01 - 2022-08-31 
 

 

Datum: 
       

         
       
    

Inkomna, Upprättade 
  

 

Riktning: 
       

 

Avdelning: 
 

Alla 
 

         

 

Handläggare: 
   

Alla 
  

 

Sekretess: 
   

Visas ej 
 

         

            

  

     

  

Handlingsid I/U/K Beskrivning Dokumenttyp 

Datum  Avsändare/Mottagare Handläggare 

Ärendenummer  Ärendemening Avdelning 

  Fastighetsbeteckning  

2022.1246 I Tillstånd A426.061/2022 Skyltbockar, platser 
enligt bilaga, Tomelilla, 2022-08-06--2022-09-12 

Beslut 

2022-08-01  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.1247 I Tillstånd A204.937/2022 Politisk information, 
platser, datum enligt bilaga, Tomelilla, 2022-08-
03, m.fl. 

Beslut 

2022-08-01  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.1249 I Information om tillståndsansökningar för transport 
av avfall v. 30 

Underrättelse 

2022-08-01  Länsstyrelsen Skåne Ulrika Olsson 

         Gata/Park/Natur 
    

2022.1251 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad  Ansökan 

2022-08-02  ***Sekretess*** Pamela Lindqvist 
SBN 2022/132  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad  Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande 
    

2022.1260 I Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning 
1991:1930, Ärende nummer 431-24314-2022 

Beslut 

2022-08-04  Länsstyrelsen Henrik Lundblad 

         Plan och exploatering 

    

2022.1261 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad  Ansökan 

2022-08-05  ***Sekretess*** Pamela Lindqvist 
         Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande 
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2022.1267 I Tillstånd A431.758/2022 Skyltbockar, platser 
enligt bilaga, Tomelilla, 2022-08-15--2022-09-12  /  

Beslut 

2022-08-05  Polisen Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.1265 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad  Ansökan 

2022-08-08  ***Sekretess*** Pamela Lindqvist 
SBN 2022/133  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad  Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande 
    

2022.1273 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan 

2022-08-09  ***Sekretess*** Pamela Lindqvist 
SBN 2022/135  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande 
    

2022.1284 U Delegeringsbeslut - Yttrande om tillstånd till 
trygghetsskapande arrangemang för äldre, 
A377.285/2022, Torget, Tomelilla, 2022-08-24 

Delegeringsbeslut 

2022-08-14  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.1290 I Remiss A204.937/2022 Politisk information, 
platser, datum enligt bilaga, Tomelilla, 2022-09-
03,  

Remiss 

2022-08-15  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.1291 I Remiss A443.555/2022 Skyltbockar, platser enligt 
bilaga, Tomelilla, 2022-08-21--2022-09-13 

Remiss 

2022-08-15  Polismyndigheten  Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.1285 I Markupplåtelseavtal för elledningar , D-2022-
00238496 

Avtal - varor o tjänster 

2022-08-16  Eon Ralp Hargermyr 
         Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande 
    

2022.1286 I Markupplåtelseavtal för elledningar, D-2022-
00238496 

Avtal - varor o tjänster 

2022-08-16  Eon Ralp Hargermyr 
        

 
 
 

 Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 
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2022.1287 I Information om tillståndsansökningar för transport 
av avfall v. 32   

Underrättelse 

2022-08-16  Länsstyrelsen Håkan Berggren 

         Gata/Park/Natur 
    

    

2022.1332 I Tillstånd A170.676/2022 Begagnande i samband 
med MC-kortege, 2022-08-20  /  

Beslut 

2022-08-17  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.1308 I Ansökan om tillfällig försäljning/torghandel-
220818-torghandel-RHLY 

Ansökan 

2022-08-19  Asma Mohamad Jaber Al Jafari Carina Hansson 

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

2022.1333 I Tillstånd A443.555/2022 Skyltbockar, platser 
enligt bilaga, Tomelilla, 2022-08-21--2022-09-13 

Beslut 

2022-08-19  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.1334 I Tillstånd A453.641/2022 Skyltbockar, platser 
enligt bilaga, Tomelilla, 2022-08-19--2022-09-12 

Beslut 

2022-08-19  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.1316 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan 

2022-08-22  ***Sekretess*** Pamela Lindqvist 
SBN 2022/138  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande 
    

2022.1336 I Tillståndsbevis, A415.476/2022. uppställning av 
kaffe-moped och lådcykel, torget i Tomelilla, 
2022-09-01 

Beslut 

2022-08-23  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.1344 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan 

2022-08-25  ***Sekretess*** Mats Strömberg 

         Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 
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2022.1345 I Tillståndsbevis A460.218 2022 Skyltbockar med 
valaffischer på platser enligt bilaga Tomelilla 
220820-220919 

Beslut 

2022-08-25  Polismyndigheten  Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.1352 I Tillståndsbevis och beslut enligt ordningslagen, 
lokala föreskrifter dnr A043.401/2022, Torgmöte, 
2022-09-03 och 2022-09-09 

Intyg 

2022-08-26  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.1363 I Föreläggande - Förslag till nytt 
vattenskyddsområde för Nedraby, 
Ystads kommuns vattentäkt i Tomelilla kommun, 
dnr 7325-2019 

Begäran 

2022-08-26  Länsstyrelsen Skåne Niklas Sommelius 

SBN 2022/140  Förslag till nytt vattenskyddsområde för Nedraby, 
Ystads kommuns vattentäkt i Tomelilla kommun, 
dnr 7325-2019 

VA (vatten & avlopp) 

    

2022.1364 I Meddelande om föreläggande och förslag till 
beslut Nedraby vattenskyddsområde, dnr 7325-
2019 

Underrättelse 

2022-08-26  Länsstyrelsen Skåne Niklas Sommelius 

SBN 2022/140  Förslag till nytt vattenskyddsområde för Nedraby, 
Ystads kommuns vattentäkt i Tomelilla kommun, 
dnr 7325-2019 

VA (vatten & avlopp) 

    

2022.1358 U Delegeringsbeslut - Yttrande om tillstånd till 
Brösarps festival, A447.407/2022, konsert och 
loppis, Smedjevägen 12, Brösarp, Tomelilla, 
2022-09-07 - 2022-09-12 

Delegeringsbeslut 

2022-08-28  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.1361 I Tillstånd A204.937/2022 Politisk information, 
Torget, Tomelilla, 2022-09-03, m.fl. 

Beslut 

2022-08-29  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.1374 I Tillstånd A439.555/2022 Valupptakt, 
Järnvägsparken, Tomelilla, 2022-09-10 

Beslut 

2022-08-30  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 
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2022.1378 I Tillståndsbevis, A387.015/2022, Event för att 
uppmärksamma suicidpreventiva dagen, Torget 
Tomelilla, 2022-09-10 kl. 10.00-14.00  /  

Beslut 

2022-08-31  Polisen Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 
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BAB Rapport 1.2

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

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

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

Från: 2022-06-01 Till: 2022-06-30 Utskrift: 2022-08-30

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Belopp

BAB 2021-009 Avslag 2022-06-01 0 kr

BAB 2021-010 Avslag 2022-06-01 0 kr

BAB 2021-016 Avslag 2022-06-01 0 kr

BAB 2021-027 Delvis bifall 2022-06-14 11 271 kr

BAB 2022-004 Bifall 2022-06-22 0 kr

BAB 2022-006 Delvis bifall 2022-06-14 99 750 kr

BAB 2022-009 Bifall 2022-06-23 81 363 kr

BAB 2022-017 Bifall 2022-06-01 5 500 kr

Summa: 197 884 kr

Antal poster: 8 st

Total summa: 197 884 kr

Totalt antal poster: 8 st
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BAB Rapport 1.2

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

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

Avskrivna ärenden

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Belopp

Summa: 0 kr

Antal poster: 0 st

Total summa: 197 884 kr

Totalt antal poster: 8 st

99



BAB Rapport 1.2

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

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

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

Från: 2022-07-01 Till: 2022-07-31 Utskrift: 2022-08-30

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Belopp

Summa: 0 kr

Antal poster: 0 st

Total summa: 0 kr

Totalt antal poster: 0 st
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BAB Rapport 1.2

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

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

Avskrivna ärenden

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Belopp

Summa: 0 kr

Antal poster: 0 st

Total summa: 0 kr

Totalt antal poster: 0 st
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BAB Rapport 1.2

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

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

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

Från: 2022-08-01 Till: 2022-08-31 Utskrift: 2022-08-31

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Belopp

BAB 2020-032 Avslag 2022-08-02 0 kr

BAB 2022-010 Bifall 2022-08-10 5 090 kr

BAB 2022-019 Bifall 2022-08-23 5 148 kr

BAB 2022-023* Bifall 2022-08-10 1 244 kr

BAB 2022-025* Bifall 2022-08-24 6 005 kr

Summa: 17 487 kr

Antal poster: 5 st

Total summa: 17 487 kr

Totalt antal poster: 6 st
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BAB Rapport 1.2

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

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

Avskrivna ärenden

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Belopp

BAB 2022-016 Avskrivet 2022-08-16 0 kr

Summa: 0 kr

Antal poster: 1 st

Total summa: 17 487 kr

Totalt antal poster: 6 st
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

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

Diarienummer: SBN 2022/3 
 
Datum 20 juni 2022 

 

Redovisning av anmälningsärenden 
2022-09-23 

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

Ärendebeskrivning 
Redovisning av anmälningsärenden för samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-23: 
 

• Beslut - Ks § 64/2022 Tertialrapport jan-april (T1) 2022 för Tomelilla 
kommun 

• Beslut - Ksau § 111/2022 Svar på medborgarinitiativ - Nya mål/nät på gamla 
idrottsplatsen vid Malmövägen 

• Beslut - Ordförandebeslut finansiering av mobil toalett 
• Kommunrapport - Kritik på teknik 2022 – Tomelilla 
• Beslut - Ksau § 133/2022 Medborgarinitiativ – Hundrastgård 
• Beslut - Ksau § 136/2022 Värdby Österlen Lyser 
• Österlen VA AB - Tertialuppföljning januari-augusti 2022 
• Österlen VA AB - Uppföljning verksamhetsplan 
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2 (2) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-06-20. 

Beslut - Ks § 64/2022 Tertialrapport jan-april (T1) 2022 för Tomelilla kommun, 

handlingsid: Sbn 2022.966. 

Beslut - Ksau § 111/2022 Svar på medborgarinitiativ - Nya mål/nät på gamla 

idrottsplatsen vid Malmövägen, handlingsid: Sbn 2022.993. 

Beslut - Ordförandebeslut finansiering av mobil toalett signerat, handlingsid: Sbn 

2022.1268. 

Kommunrapport - Kritik på teknik 2022 - Tomelilla, handlingsid: Sbn 2022.1331. 

Beslut - Ksau § 133/2022 Medborgarinitiativ – Hundrastgård, handlingsid: Sbn 

2022.1340. 

Beslut - Ksau § 136/2022 Värdby Österlen Lyser, handlingsid: Sbn 2022.1429. 

Österlen VA AB - Tertialuppföljning januari-augusti 2022, handlingsid: Sbn 

2022.1446. 

Österlen VA AB - Uppföljning verksamhetsplan, handlingsid: Sbn 2022.1447. 

 
 
Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

 

Johanna Kandell 

Nämndsekreterare 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 64 Dnr KS 2022/83 

Tertialrapport jan-april (T1) 2022 för 
Tomelilla kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden samt 
vård och omsorgsnämnden i uppdrag att analysera vilka åtgärder nämnderna behöver 
vidtaga för att nå en balans i budget för innevarande år men även vilka långsiktiga 
åtgärder som behöver vidtagas för en ekonomisk balans för kommande budgetperiod 
2023-2025.  

Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden samt 
vård och omsorgsnämnden i uppdrag att vidtaga de åtgärder som är möjliga inom 
nämndens ansvarsområde samt återrapportera dessa i samband med delårsrapporten 
per den 31 augusti 2022, samt till kommunstyrelsen återrapportera de analyserade 
åtgärder som inte går att genomföra inom nämndens ansvarsområde senast den 31 
augusti 2022. 

Ärendebeskrivning 
Enligt reglementet för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god 
ekonomisk hushållning ska en förenklad tertialuppföljning med fokus på 
helårsprognosen lämnas av styrelsen och nämnder per 30 april. 

Prognosen för 2022 är ett resultat på 30,0 mnkr vilket är 13,5 mnkr bättre än budget. 
Den största avvikelsen är förbättrade prognoser av skatteintäkter och statsbidrag. 
Samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden samt vård och omsorgsnämnden 
prognostiserar underskott på totalt 5,9 mnkr. Kultur och fritidsnämnden 
prognostiserar ett mindre överskott på 0,4 mnkr.  

Kommunstyrelsen, familjenämnden, revisionen, överförmyndarnämnden samt 
valnämnden prognostiserar en budget i balans vid årets slut. 

Den samlade bedömningen utifrån de finansiella målen och verksamhetsmålen är att 
Tomelilla kommun och dess bolag har en god ekonomisk hushållning. 

Riskanalyser och internkontrollplaner har beslutats av nämnderna för 2022 och 
uppföljningar har skett i stort sett enligt plan. Åtgärder vid avvikelser har vidtagits. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 64 forts. 

Ekonomiska konsekvenser 
Det prognostiserade resultatet innebär att de finansiella målen kommer att vara 
uppfyllda.  

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och de åtgärder som vidtagits. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och de åtgärder som vidtagits.  

Uppföljning 
Enligt fastställt reglemente kommer nästa uppföljning av mål och ekonomi att ske 
per 31 augusti 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden samt 
vård och omsorgsnämnden i uppdrag att analysera vilka åtgärder nämnderna behöver 
vidtaga för att nå en balans i budget för innevarande år men även vilka långsiktiga 
åtgärder som behöver vidtagas för en ekonomisk balans för kommande budgetperiod 
2023-2025.  

Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden samt 
vård och omsorgsnämnden i uppdrag att vidtaga de åtgärder som är möjliga inom 
nämndens ansvarsområde samt återrapportera dessa i samband med delårsrapporten 
per den 31 augusti 2022, samt till kommunstyrelsen återrapportera de analyserade 
åtgärder som inte går att genomföra inom nämndens ansvarsområde senast den 31 
augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 2022.1595. 

Tertialrapport 1 år 2022 Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2022.1596. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 64 forts. 

  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

_________ 

Beslutet skickas till:  

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Vård och omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktige för kännedom 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 111 Dnr KS 2022/81 

Svar på medborgarinitiativ - Nya mål/nät 
på gamla idrottsplatsen vid Malmövägen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar besvara medborgarinitiativet att det ligger 
inom samhällsbyggnadsverksamhetens ordinarie uppgifter att utföra det som 
initiativtagaren önskar.  

Ärendebeskrivning 
Olivia Lundgren har den 23 maj 2023 lämnat in ett medborgarinitiativ med i 
huvudsak följande lydelse:  
”Det är många som har börjat använda planen på gamla idrottsplatsen vid 
Malmövägen. Näten som finns där har stora hål i och jag önskar nya mål eller nya 
nät.”  

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, avger följande yttrande:  
Det ligger inom samhällsbyggnadsverksamhetens ordinarie uppgifter att utföra det 
som initiativtagaren önskar och det ligger även inom plan att byta ut näten.  

Ekonomiska konsekvenser 
Det är en begränsad kostnad att köpa in och byta ut näten. 

Barnperspektivet 
Det är positivt ur ett barnperspektiv, både vad gäller barns hälsa och uppväxtvillkor 
att ha goda möjligheter till lek och idrott i sin närhet. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör miljön nämnvärt.  

Uppföljning 
Ärendet behöver ingen uppföljning på annat sätt än den vanliga uppföljningen av alla 
medborgarinitiativ och motioner.  
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 111 forts. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar besvara medborgarinitiativet att det ligger 
inom samhällsbyggnadsverksamhetens ordinarie uppgifter att utföra det som 
initiativtagaren önskar.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2022.1766. 

Medborgarinitiativ - Nya mål/nät på gamla idrottsplatsen vid Malmövägen, 
handlingsid: Ks 2022.1534. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till: 

  

Olivia Lundgren 

Samhällsbyggnadsnämnden för kännedom 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Balanslistan/Patrik Månehall 
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Kommunstyrelsen

Handläggare: Leif Sandberg 
Titel: Ordf. Kommunstyrelsen i Tomelilla kommun
E-post: leif.sandberg@tomelilla.se
Telefon:  
Mobil: 0709958250

Diarienummer: KS 2022/102

Datum 28 juni 2022

Ordförandebeslut finansiering av mobil 
toalett på Torget i Tomelilla tätort

Kommunstyrelsens ordförandes beslut
Kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C) beslutar med stöd av 
kommunallagen 6 kap § 39 att tillskjuta upp till 70 000 kr ur kommunstyrelsens 
buffert för oförutsedda utgifter.

Nästa sammanträde med kommunstyrelsen är först den 31 augusti 2022 och detta 
kan inte avvaktas.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott väckte den 13 juni 2022 frågan kring önskemål om 
en offentlig toalett på Torget i Tomelilla tätort. Förvaltningen gavs i uppdrag att ta 
fram ett underlag samt pris och frågan överlämnades till samhällsbyggnadsnämnden 
för beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 juni 2022 att hyra en 
tillgänglighetsanpassad toalett av bättre kvalitet med tillgång till vatten och el, under 
förutsättning att kommunstyrelsen finansierar det.

Toaletten är, enligt förvaltningens utredning, av luktfri karaktär och för att säkerställa 
att toaletten upplevs som fräsch krävs det städning alla dagar. Målsättningen är att 
toaletten ska vara öppen alla dagar och tider på dygnet. 

Prisuppgiften som har lämnats är 25 tkr/månad och därtill kommer kostnad för 
städning på 5-10 tkr/månad.
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2 (2)

Eftersom nästa sammanträde med kommunstyrelsen inte kan avvaktas beslutar jag 
som kommunstyrelsens ordförande, i enlighet med kommunallagen 6:39, att tillskjuta 
70 tkr ur kommunstyrelsens buffert för oförutsedda utgifter för finansiering av den 
mobila toaletten på Torget i Tomelilla tätort. Ärendet har stämts av med 
oppositionspartierna i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ekonomiska konsekvenser
Den prisuppgift som har erhållits är 25 tkr per månad samt städning på 5-10 tkr i 
månaden. Maximal kostnad 70 tkr.

Barnperspektivet
Toaletten ska givetvis kunna användas av såväl barn som vuxna, men särskilt ur ett 
barnperspektiv är det positivt med en tillgänglig toalett centralt i Tomelilla tätort.

Miljöperspektivet
Toaletten ska i mesta möjliga utsträckning smälta in i torgmiljön. Det är viktigt att 
toaletten upplevs som hygienisk och inte avger någon lukt utanför vagnen.

Uppföljning
Denna satsning på mobil toalett på Torget i Tomelilla tätort ska utvärderas efter 
sommaren.

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C), 28 juni 2022.

Kommunledningskontoret

Leif Sandberg

Ordf. Kommunstyrelsen i Tomelilla kommun

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadsnämnden

Kommunstyrelsen
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Kommunstyrelsens ordförande: Leif Sandberg
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Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Signed by: Leif Valdemar Sandberg
Date: 2022-06-28 13:05:17
BankID refno:  db4f1fb4-8226-40e6-b6c0-42dd3d9ef6d9
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Bil

Tomelilla kommun

Sverige

Allmänna färdmedel 
som buss eller tåg

Tomelilla kommun

Sverige

Gå till arbetet/skolan

Tomelilla kommun

Sverige

Cykla sommar

Tomelilla kommun

Sverige

Cykla vinter

Tomelilla kommun

Sverige

61% 31%

47% 32% 9% 11%

15% 80%

9% 11% 16% 63%

16% 22% 11% 50%

22% 29% 13% 36%

10% 27% 21% 43%

21% 28% 17% 34%

6% 12% 80%

6% 7% 8% 78%

Varje dag eller nästan varje dag

Någon eller några gånger i veckan

En eller ett par gånger i månaden

Mer sällan eller aldrig
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92%

5%

39%

36%

8%

82%

7%

58%

43%

8%

98%

5%

38%

45%

13%

94%

5%

26%

26%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bil

Allmänna färdmedel som buss eller tåg

Gå till arbetet/skolan

Cykla sommar

Cykla vinter

Totalt I centrum av tätort I utkanten av tätort Utanför tätort
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7%

3%

Vet inte

Tomelilla kommun

Sverige

29% 29% 42%

36% 20% 44%

Positiva Neutrala Negativa
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7%

5%

0%

1%

4%

11%

Vet inte

Totalt

Bil

Allmänna färdmedel

Gå till arbetet/skolan

Cykla sommar

Cykla vinter

29% 29% 42%

30% 29% 41%

38% 23% 38%

34% 33% 34%

21% 29% 49%

18% 29% 53%

Positiva Neutrala Negativa
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28%

15%

Vet inte

Tomelilla kommun

Sverige

39% 30% 32%

54% 25% 21%

Positiva Neutrala Negativa
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28%

22%

13%

11%

Vet inte

Totalt

Gå till arbetet/skolan

Cykla sommar

Cykla vinter

39% 30% 32%

39% 35% 26%

38% 29% 34%

24% 41% 35%

Positiva Neutrala Negativa

124



7%

3%

Vet inte

Tomelilla kommun

Sverige

9% 55% 28% 7%

10% 67% 19%

Det är mycket rent och snyggt

Det är ganska rent och snyggt

Det är ganska skräpigt

Det är mycket skräpigt
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36%

16%

12%

11%

5%

4%

13%

26%

7%

27%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Fler cykelvägar

Bättre underhåll av cykelvägarna (t.ex. åtgärda 
gropar och ojämnheter)

Bättre sopning av glas o.dyl. från cykelvägarna

Bättre snöröjning och sandning av cykelvägarna

Bättre vägvisning på cykelvägarna

Bredare cykelbanor

Bättre belysning

"Binda ihop" de olika cykelvägarna

Annat

Vet ej/ingen åsikt
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53%

24%

31%

24%

12%

8%

2%

20%

18%

7%

49%

21%

32%

25%

12%

7%

3%

13%

9%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Underhåll av asfalten på gatorna

Underhåll av gång- och cykelvägarna

Snöröjning och halkbekämpning av gatorna

Snöröjning och halkbekämpning av gång- och 
cykelvägarna

Sopning av gatorna och gång- och cykelvägarna

Hastighetsdämpande åtgärder som gupp och 
avsmalningar

Trafiksignaler

Gatubelysning

Bättre skötsel av planteringar och andra 
grönområden längs gatorna

Annat

Tomelilla kommun Sverige
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70 Andelen positivt inställda kommuninvånare vad gäller snöröjning och halkbekämpning 
i Tomelilla kommun rankas på plats 70 av de totalt 95 deltagande kommunerna i årets 
undersökning.

av

95

17%

6%

Vet inte

Tomelilla kommun

Sverige

7% 47% 29% 17%

9% 53% 26% 13%

Helt positiv

Ganska positiv

Ganska negativ
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17%

17%

8%

15%

17%

32%

Vet inte

Totalt

Bil

Allmänna färdmedel

Gå till arbetet/skolan

Cykla sommar

Cykla vinter

7% 47% 29% 17%

7% 48% 29% 16%

8% 42% 25% 25%

6% 49% 27% 18%

8% 31% 38% 24%

8% 38% 15% 38%

Helt positiv

Ganska positiv

Ganska negativ
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46%

79%

28%

8%

41%

76%

28%

16%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

För högt snödjup innan snöröjning sker

Halka och isbildning

För höga snövallar och snöhögar

Annat

Tomelilla kommun Sverige
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89 Andelen positivt inställda kommuninvånare vad gäller parkskötseln i Tomelilla 
kommun rankas på plats 89 av de totalt 95 deltagande kommunerna i årets 
undersökning.

av

95

34%

14%

Vet inte

Tomelilla kommun

Sverige

57% 26% 17%

75% 18% 8%

Positiva Neutrala Negativa
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5%

56%

14%

7%

8%

14%

20%

13%

63%

17%

13%

7%

14%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Som kommunikationsled till arbetet, 
busshållplats m.m.

För promenader

För lek och rekreation

För samvaro

För att rasta hunden

För att få naturupplevelser

Annat

Tomelilla kommun Sverige
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5%

56%

14%

7%

8%

14%

20%

6%

57%

8%

8%

9%

14%

21%

4%

35%

61%

4%

4%

4%

22%

52%

38%

7%

7%

17%

14%

56%

19%

6%

13%

19%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Som kommunikationsled till arbetet, 
busshållplats m.m.

För promenader

För lek och rekreation

För samvaro

För att rasta hunden

För att få naturupplevelser

Annat

Totalt Nej Ja, 0 – 6 år Ja, 7 – 13 år Ja, 14 – 17 år
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44%

41%

Vet inte

Tomelilla kommun

Sverige

63% 24% 13%

68% 20% 11%

Positiva Neutrala Negativa
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89 Andelen positivt inställda kommuninvånare vad gäller kranvattnets kvalitet i Tomelilla 
kommun rankas på plats 89 av de totalt 95 deltagande kommunerna i årets 
undersökning.

av

95

Tomelilla kommun

Sverige

82% 9% 9%

91% 6%3%

Positiva Neutrala Negativa
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7%

24%

16%

54%

2%

13%

19%

66%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ja, alltid eller ofta

Ja, ibland

Ja, fast sällan

Nej

Tomelilla kommun Sverige
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14%

6%

12%

13%

55%

8%

6%

8%

18%

60%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Flera gånger i veckan

Någon gång i veckan

Ett par gånger i månaden

Någon gång i månaden

Mer sällan än en gång i månaden eller aldrig

Tomelilla kommun Sverige
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77%

12%

5%

4%

7%

80%

14%

3%

3%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Nej, inga störningar

Ja, avbrott

Ja, dåligt tryck

Ja, varierande tryck

Ja, annan störning

Tomelilla kommun Sverige
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77%

12%

5%

4%

7%

77%

12%

7%

4%

7%

76%

21%

3%

3%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Nej, inga störningar

Ja, avbrott

Ja, dåligt tryck

Ja, varierande tryck

Ja, annan störning

Totalt I villa, radhus, kedjehus Lägenhet
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3%

2%

Vet inte

Tomelilla kommun

Sverige

77% 12% 11%

79% 12% 9%

Positiva Neutrala Negativa
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2%

2%

Vet inte

Tomelilla kommun

Sverige

86% 8%6%

83% 11% 6%

Positiva Neutrala Negativa

141



15%

15%

12%

15%

12%

15%

27%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Dålig lukt från soprum/sopkärl

Spill (skräpigt) efter tömning

För långt till sopbehållare

Fulla sopbehållare

Utebliven sophämtning

Hämtning för sällan

Annat
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5 Andelen positivt inställda kommuninvånare vad gäller återvinningscentralerna i 
Tomelilla kommun rankas på plats 5 av de totalt 95 deltagande kommunerna i årets 
undersökning.

av

95

1%

5%

Vet inte

Tomelilla kommun

Sverige

90% 6%3%

81% 10% 9%

Positiva Neutrala Negativa
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25%

6%

13%

25%

6%

31%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Ligger för långt bort

Fulla behållare

Öppettiderna

Svårt att ta sig dit utan bil

Snöröjning

Annat
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3%

1%

Vet inte

Tomelilla kommun

Sverige

90% 7%3%

82% 9% 9%

Positiva Neutrala Negativa
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8%

6%

Vet inte

Tomelilla kommun

Sverige

85% 13%2%

76% 15% 9%

Positiva Neutrala Negativa
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30%

15%

30%

30%

5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Ligger för långt bort

Fulla behållare

Osäker på vad som får lämnas in

Det finns för få platser

Annat
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0%

1%

Vet inte

Tomelilla kommun

Sverige

87% 9%4%

81% 11% 8%

Positiva Neutrala Negativa
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14%

25%

68%

7%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ligger för långt bort

Skräpigt

Fulla behållare

Allt finns inte på samma ställe

Annat
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35%

61%

11%

3%

13%

54%

35%

3%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

På kommunens bemannade återvinningscentral 
eller motsvarande

På obemannad återvinningsstation, med 
fristående behållare för inlämning av tidningar, 

metall, glas och andra förpackningar

I egna behållare för olika typer av avfall vid 
bostaden

Blandat med hushållssoporna

Vet ej

Tomelilla kommun Sverige
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0%

0%

Vet inte

Tomelilla kommun

Sverige

90% 9%2%

88% 8%4%

Positiva Neutrala Negativa
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0%

2%

0%

0%

Vet inte

Totalt

18-39

40-59

60-74

90% 9%2%

88% 10%3%

89% 9%3%

90% 9%1%

Positiva Neutrala Negativa
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57 Andelen positivt inställda kommuninvånare vad gäller senaste kontakten med 
kommunen i Tomelilla kommun rankas på plats 57 av de totalt 95 deltagande 
kommunerna i årets undersökning.

av

95

6%

9%

Vet inte

Tomelilla kommun

Sverige

54% 28% 18%

54% 23% 23%

Positiva Neutrala Negativa
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Andel (%) Antal

Hur bor du?

I villa, radhus, kedjehus 73% 176

Lägenhet 15% 37

Annat 12% 28

Var bor du?

I centrum av tätort 25% 60

I utkanten av tätort 33% 80

Utanför tätort 42% 102

Har du några hemmavarande barn under 18 år?

Nej 79% 191

Ja, 0 – 6 år 9% 23

Ja, 7 – 13 år 12% 30

Ja, 14 – 17 år 7% 18

Är du man eller kvinna?

Man 50% 122

Kvinna 50% 120

Ålder

18-39 17% 41

40-59 33% 80

60-74 41% 102

Okänt 9% 23
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 133 Dnr KS 2022/99 

Medborgarinitiativ - Hundrastgård 

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

Ärendebeskrivning 
Ulf Magnusson skrev den 23 juni 2022 ett medborgarinitiativ med i huvudsak 
följande lydelse:  
När jag är ute och går med min hund och träffar andra hundägare, är det en fråga 
som nästan alltid kommer upp: finns det någon bra hundrastgård i Tomelilla? Det 
har sagts mig att det ska finnas en utmed Bygatan mot Västerleden, men jag har 
aldrig hittat någon. Hur som helst har jag två förslag på var man skulle kunna skapa 
en sådan med enkla medel.  

Dels finns det en obebyggd tomt utmed Nygatan i höjd med Kopparslagaregatan, 
mot järnvägen. Där går många hundägare redan och rastar sina hundar. Sedan finns 
det också en obebyggd tomt utmed Gustavsgatan, ovanför parken, som också skulle 
kunna bli en rastgård. Ofta när hundar möts på promenaden vill de hälsa på varandra 
och ett ömsesidigt gillande också. Då vill vi gärna kunna släppa hundarna lösa så de 
kan bekanta sig med varandra utan att vara tillbakahållna av ett koppel (som de bara 
trasslar in sig i). 

Så en hundrastgård, tack! 

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, lämnar följande svar:  
Kommunstyrelsens arbetsutskott och samhällsbyggnadsnämnden har de senaste åren 
behandlat ett stort antal medborgarinitiativ som handlar om lekplatser, utegym, 
hundrastgårdar, skateparker och liknande satsningar.  

Den typen av investeringar kan normalt inte finansieras inom befintlig 
investeringsram och måste därför hanteras av investeringsberedningen. Där bedöms 
och prioriteras förslaget i en helhet tillsammans med andra liknande förslag. Det 
kanske kan bli utegym i en av byarna, skatepark i en annan och ny hundrastgård i en 
tredje, men den typen av avvägningar måste göras i en helhet och inte i samband med 
varje inlämnat medborgarinitiativ.  
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 133 forts. 

 

Förvaltningen föreslår därför att detta medborgarinitiativ överlämnas till 
investeringsberedningen. Beredningen hanterar förslag på investeringar för budget 
2023 under juni-oktober 2022. 

Ekonomiska konsekvenser 
Hur mycket en hundrastgård kostar att anlägga beror helt på vilken typ av anläggning 
som ska byggas. Om de föreslagna platserna är lämpliga får också utredas om det blir 
aktuellt. 

Barnperspektivet 
Förslaget kan även vara positivt ur ett barnperspektiv. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att förslag berör miljön nämnvärt. 

Uppföljning 
Förslaget hanteras av investeringsberedningen och därefter eventuellt i budgeten för 
2023. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2022.2152. 

Medborgarinitiativ – Hundrastgård, handlingsid: Ks 2022.2153. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Ulf Magnusson 

Investeringsberedningen 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
31 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 91 Dnr KS 2022/101 

Riktlinje för tomtkö för privatbostad 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta riktlinje för tomtkö för privatbostad, handlingsid: Ks 
2022.2123. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återrapport ska ske till 
kommunstyrelsens arbetsutskott en gång per tertial. 

Kommunstyrelsens beslutar att ”privat bostad” rätteligen ska skrivas ”privatbostad”. 

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.  

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.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
31 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 91 forts. 

Miljöperspektivet 
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för miljöperspektivet.  

Uppföljning 
Pris och prisförändringen av försäljning följs upp via mäklare efter ett år. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar anta riktlinje för tomtkö för privat bostad, handlingsid: 
Ks 2022.2123. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återrapport ska ske till 
kommunstyrelsens arbetsutskott en gång per tertial.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 121/2022, handlingsid: Ks 2022.2172. 

Riktlinje för försäljning av tomtmark för privatbostad, handlingsid: Ks 2022.2123. 

Tidigare behandling 
Ksau § 121/2022: 

Kommunstyrelsen beslutar anta riktlinje för tomtkö för privat bostad, handlingsid: 
Ks 2022.2123. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återrapport ska ske till 
kommunstyrelsens arbetsutskott en gång per tertial. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden § 56/2022: 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta 
förvaltningens förslag, med handlingsid: Sbn 2022.905, med förtydligande att 
riktlinjen ska heta ”Riktlinje för tomtkö för privat bostad”. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Leif Sandberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
med tillägget att ”privat bostad” rätteligen ska skrivas ”privatbostad”. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
31 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 91 forts. 

 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Leif 
Sandbergs (C) yrkande. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Näringslivschef Henrik Lundblad 
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Ksau § 136 Dnr KS 2022/118 

Värdby Österlen Lyser 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ställa sig bakom att Österlen Lyser 
genomförs med Tomelilla tätort som ljusby. 

Ärendebeskrivning 
Tomelilla kommun har fått förfrågan gällande intresse från Tomelilla att vara värdby 
för Österlen Lyser, så kallad ljusby. Enhetschef Henrik Lundblad föredrog ärendet 
för arbetsutskottet den 13 juni 2022, ksau § 114/2022, och arbetsutskottet beslutade 
uppdra till förvaltningen att ta fram underlag kring ett eventuellt medverkande i 
Österlen lyser samt återkomma vid nästkommande sammanträde. 

Henrik Lundblad föredrar ärendet muntligt och arbetsutskottet ställer sig bakom att 
Österlen Lyser genomförs med Tomelilla tätort som ljusby den 4 november 2022. 
Det är organisationen Österlen Lyser som fattar slutligt beslut i frågan. 

De mindre kostnader som kommer att uppstå täcks ur kommundirektörens anslag. 
Henrik Lundblad och enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt kommer att ingå i 
arbetsgruppen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ställa sig bakom att Österlen Lyser 
genomförs med Tomelilla tätort som ljusby. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 114/2022: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till förvaltningen att ta fram 
underlag kring ett eventuellt medverkande i Österlen lyser samt återkomma vid 
nästkommande sammanträde. 

_________ 

 

Beslutet skickas till: 

Enhetschef Henrik Lundblad 
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Tertialuppföljning  
Januari – augusti  
Österlen VA 
 
 

 

Innehåll 
1. Årets verksamhet 

2. Ekonomi 

3. Investeringar och projekt 

4. Framtid 

5. Risker och osäkerhetsfaktorer 

6. Mål 

 
1. Årets verksamhet 

Medarbetare och organisation 
Det senaste halvåret har flera viktiga nyckelpersoner rekryterats. Det innebär att 
bolaget tagit ett stort kliv framåt i utvecklingen och att vi står bättre rustade att nå våra 
viktiga strategiska mål. 
 
Nyrekryteringar 2022:  

• Verksamhetsansvarig dricksvatten 
• Verksamhetsansvarig spill- och dagvatten 
• VA-ingenjör process 
• Kommunikatör 
• Ekonom 

 
Rekryteringar 2021 vars arbete gjort avtryck 2022: 

• VA-ingenjör ledningsnät 
• Projektledare nyanslutningar 
• Projektledare 

 
Ekonomi (mnkr) 
 

 
Utfall 

210831 

 
Utfall  

220831 

 
Budget 

2022 

 
Prognos 

2022 
Resultat Österlen VA - 2 315 097   97 526  0 0 
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Det har gjorts en organisationsförändring inom avdelningen Drift och underhåll. Syftet 
är att underlätta samverkan över kommungränser och större möjlighet för 
kompetensutveckling och skalbarhet i samband med framtida förändringar. 

Ökad kännedom om bolaget 
Arbete med att öka den interna kommunikationen har påbörjats och i maj genomfördes 
bolagets första medarbetardag. Att kommunicera bolaget som en attraktiv arbetsgivare 
har också varit fokus, såväl som att göra Österlen VA och vår verksamhet mer känd 
bland kunder, allmänhet och media genom ökad medienärvaro och deltagande på 
marknader. 
 
Nytt debiteringssystem 
Ett nytt debiteringssystem har implementerats för kunderna i Tomelilla kommun. Detta 
är anpassat till kommunens befintliga ekonomisystem och kontoplan. 
 
Nytt system för projektstyrning 
Tack vare ett nytt system för projektstyrning kommer det att bli enklare att planera tid, 
resurser och ekonomi. Systemet hanterar även dokumentation och samordning med 
både interna och externa aktörer. 
 
Kortare och mindre omfattande bevattningsförbud 
Tack vare en ny vattenledning mellan Brösarp och Kivik kunde bevattningsförbud 
begränsas till i huvudsak södra delarna av Simrishamns kommun. Bevattningsförbud 
infördes den 27 juni till och med den 15 augusti i ett antal orter i södra delarna. 

2. Ekonomi 
Bolagets intäkter under perioden uppgick till totalt 99 377 tkr varav 55 521 tkr avser 
driftsintäkter samt 43 856 tkr avser ersättning för investeringsintäkter. Bolagets 
kostnader uppgick till totalt 99 280 tkr. Det positiva resultatet beror på ännu ej 
reglerade kostnader. 

Investeringar och projekt av större betydelse 
Säkrad vattentillgång 

• Ledning av dricksvatten och nytt vattenverk Brösarp-Kivik färdigställdes vilket 
resulterat i säkrad vattentillgång i norra delen av Simrishamns kommun. 

• Ledning av dricksvatten mellan Glemmingebro-Borrby. Projektering och 
utredning klar. Ska stå klart under 2023. Syftet är att säkra vattentillgången i 
södra delarna av Simrishamns kommun. 

• Ledning Branteviksvägen i Simrishamn påbörjades under våren och har tillfälligt 
stått stilla på grund av en arkeologisk utgrävning. Återupptas hösten 2022. 
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Syftet är att säkerställa vattentillgången i Simris, Simrislund och delar av 
Simrishamns tätort. 

• Förstudie för ombyggnad av Granebo vattenverk är påbörjad.  

• Förstudie och pilotförsök i Eljaröd vattenverk som behöver ett extra system för 
avskiljning av radioaktiva partiklar.  

 

Spill- och dagvattenprojekt 

• Projektering av spillvattennät i Havängs sommarby klar. Projektet beräknas stå 
klart 2025.  

• Ombyggnad av St. Olofs avloppsreningsverk (läkemedelsrening) klart. Fullt 
bidrag erhållet som finansierat ombyggnaden till 90%.  

• Under våren har forskning om ny metod för fosforrening bedrivits i Kiviks 
avloppsreningsverk. Förutom att det kan innebära en mindre mängd 
fällningskemikalier minskar det även sårbarheten vid brist på kemikalier. 

• Arbete med att byta ut kombinerade ledningssystem (VA-sanering) har utförts i 
flera områden i Tomelilla. Syftet är att motverka källaröversvämningar och 
framtida avloppsras. 

• Omläggning av VA för Bo Ohlsson (Stärkan 1) pågår. 

• Utredning, projektering och upphandling av ledning mellan Bjärsjö och 
Tommarp har genomförts. Projektet blir ett av bolagets viktigaste 
reinvesteringsprojekt framöver.   

• Beslut om inriktning för slamhantering har tagits och förstudie inom 
pyrolysering pågår.  

• Avloppsreningsverket Rosendal är ett av de reningsverk i Skåne som släpper ut 
högsta halterna av läkemedelsrester. Tillsammans med Lunds Universitet och 
Högskolan i Kristianstad har bolaget fått medel (90% av egna kostnader) från 
Naturvårdsverket för att analysera utgående vatten ytterligare och få ett förslag 
på fullskalig implementering av läkemedelsrening.  

• Efter ett haveri av rötkammare på avloppsreningsverket Rosendal har ett 
projekt påbörjats som ska utreda ett eventuellt avvecklande eller nysatsande på 
rötanläggningen.  

• Ett omfattande förbättringsarbete inom underhållsplanering pågår. Det 
omfattar bland annat ett nytt system som styr och övervakar samtliga 
anläggningar. 

Nyanslutningar 

• Antalet nyanslutningsärenden har i snitt fördubblats och idag arbetar två 
personer heltid med förberedande åtgärder för nyanslutningar. Belastningen 
kommer vara fortsatt hög under hösten. 

 

163

mailto:kontakt@osterlenva.se


 

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

3. Framtid 
VA-verksamheten i båda kommunerna står inför stora utmaningar framöver. Taxorna 
har inte stigit i den takt som motsvarar de verkliga behoven av investeringar och inte 
heller behoven av förstärkning av organisatoriska och personella resurser. För att kunna 
långsiktigt säkerställa en hållbar dricksvattenförsörjning och avloppshantering behöver 
stora satsningar göras på följande: 
 

• Bygga ut ledningsnät och öka kapacitet till både nya bostäder och befintliga 
områden. 

• Öka förnyelsetakten så att reinvestering i ledningsnätet kan göras på en 
acceptabel nivå. 

• Anpassa befintlig VA-infrastruktur för kommande/rådande klimatförändringar. 
• Säkra dricksvattenförsörjningen på lång sikt genom att säkerställa en god 

tillgång av råvatten. 
• Möta nya krav på avloppsrening samt omhändertagande av slam. 
• Hantera dagvatten och minska tillskottsvatten inom verksamhetsområden.  

 
För att kunna genomföra framtida satsningar och investeringar på ett effektivt och 
systematiskt vis behöver bolaget säkerställa resurser i hela kedjan. Det innefattar att hitta 
en bra balans mellan interna och externa resurser, såsom konsulter och entreprenörer. 
 

4. Risker och osäkerhetsfaktorer 
Osäkerhet i samhället  

Österlen VA behöver anpassa sig efter rådande världsläge och den osäkerhet som råder. 
För bolaget innebär det ökade kostnader på bred front framför allt på grund av ökade 
råvarukostnader och stigande energipriser. En ökad hotbild och intresset från främmande 
makt kommer att sätta stort fokus på säkerhetsarbete och förmåga att leverera 
dricksvatten även i kris. En mer direkt risk är bristande leveranskedjor vilket begränsar 
tillgång till material såsom kemikalier och elektriska komponenter. 

 

Ökade myndighetskrav och klimatförändringar 

Andra faktorer som påverkar bolaget är framförallt ökade kravställningar från 
myndigheter, pågående klimatförändringar, utmaningar inom kompetensförsörjning och 
behov av långsiktig finansiering av framförallt investeringar i VA-anläggningen. 

 

Ökad samverkan är en framgångsfaktor 

För att motverka risker och osäkerhet behöver Österlen VA anta långsiktiga planer för hur 
VA-anläggningen fortsatt ska kunna leverera ett kvalitetssäkrat dricksvatten och ett 
miljömässigt omhändertagande av spillvatten. Arbetet måste ske i samverkan med 
ägarkommunerna. 
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Samtidigt måste finansieringen av VA-verksamheten säkras med långsiktiga 
investeringsplaner. VA-taxan kommer på sikt att höjas som resultat av ett eftersatt 
underhåll av VA-anläggningen. 

5. Mål 
Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är: 

• att aktivt arbeta med kvaliteten på det förbrukningsvatten som levereras till användarna, 

• att verka för en ansvarsfull vattenanvändning samt ökad medvetenhet om och hänsyn till 
förbrukningens miljöeffekter hos användare, 

• att minimera de negativa effekterna på människors hälsa och miljön vid 
omhändertagande, rening och annan hantering av spillvatten, 

• att iaktta livscykeltänkande och se till att verksamheten tar sin utgångspunkt i ett 
miljömässigt modernt förhållningssätt, 

• att även i övrigt uppfylla de mål som anges i vattentjänstlagen och i svensk 
miljölagstiftning. 

 

För att möta ägarnas angivna mål har styrelsen antagit följande 3 strategiska mål: 

Hållbara vattentjänster 
Ett cirkulärt tänk för en hållbar framtid. För att uppnå hållbara vattentjänster så krävs ett 
helhetsgrepp kring vattencykeln i samhället. Vi behöver hantera och värdesätta vattnet som den 
livsviktiga resurs som den i verkligheten är. En bra balans mellan kvalitet, kvantitet och säkerhet 
är nyckeln till framgång. 

Hållbar tillgångsförvaltning 
Vårt uppdrag är att sköta våra ägares anläggningar på ett långsiktigt sätt där en bra balans mellan 
prestanda, risk och kostnad kan uppnås. Vi ser på våra anläggningar utifrån ett livscykelperspektiv 
där vi tar ett ansvar för att dessa kan leverera enligt gällande kravställning både idag och i 
framtiden. 

Hållbart arbetsliv 
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. För att möta utmaningen med en långsiktig 
kompetensförsörjning behöver vi tillse att arbetsgivarens behov och medarbetarnas förväntningar 
går hand i hand. 

Vår arbetsplats ska vara en plats där alla ska ha tillgång till en bra balans mellan arbete, 
utveckling, hälsa och fritid.  

De strategiska målen har brutits ner i en verksamhetsplan med operativa mål för 2022. 
Uppföljning av operativa mål är angivna i bilaga ”Uppföljning verksamhetsplan”. 
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Uppföljning verksamhetsplan 
 
Strategiska mål Operativa mål Indikatorer Kommentar 
Hållbara vattentjänster Legalisera vattentäkter 

- Revidera vattendomar så att det 
är anpassade till behovet av 
dricksvatten både idag och i 
framtiden.  

Säkerställa nya vattendomar i 
enlighet med 
dricksvattenförsörjningsplan 
samt VA-plan. 

Verksamhetsansvarig dricksvatten är nu 
anställd och på plats. Har fått uppdraget att ta 
ett helhetsgrepp om detta, därav kommer en 
fullständig prognos inte kunna lämnas i 
dagsläget. Det pågår dock revidering av 
flertalet vattenskyddsföreskrifter och 
upprättande av nya vattenskydd med hjälp av 
konsulter. Vi söker även pengar (bidrag) från 
Länsstyrelsen för att säkerställa en säker 
dricksvattentillgång, bidragen ska bekosta 
konsulttimmar i utredningar och framtagande 
av föreskrifter. 

Stärkt vattenskydd 
- Arbeta aktivt med att stärka 

vattenskyddet för befintliga 
vattentäkter för att minska 
risken att dessa blir obrukbara 
eller får minskad kapacitet i 
framtiden.  

Stärk vattenskydd genom 
framtagande av nya 
vattenskyddsföreskrifter i 
enlighet med 
dricksvattenförsörjningsplan 
samt VA-plan 

Samma sak gäller här som för punkten ovan. 

God tillståndshantering 
- Säkerställa att samtliga 

miljötillstånd följs samt att aktivt 
arbeta för att minska 
verksamhetens miljöpåverkan.  

Samtliga reningsverk klarar 
sina villkor och utsläppskrav 

Tidigare goda arbete fortskrider. Målet är 
delvis uppfyllt men verksamhetens 
miljöpåverkan kan alltid påverkas genom ny 
teknik och andra tankesätt kring cirkuläret etc.   
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 Stärkt säkerhetsskydd 
- Säkerställa att VA verksamheten 

har ett fullgott skydd gällande 
extern påverkan. 

Säkerhetskyddsanalys är 
genomförd samt 
handlingsplan upprättad för 
att hantera identifierade 
risker.  

Det gemensamma säkerhetsarbetet som 
påbörjades mellan kommunerna har lagts ner. 
Det betyder att vi framöver måste ställa om för 
att lösa alla säkerhetsfrågor själva. 
 

Hållbar 
tillgångsförvaltning 

Underhållsplan 
- Ta fram underhållsplaner för 

samtliga VA-anläggningar med 
syfte att säkerställa en god 
ekonomisk hushållning genom 
att tillse att 
reinvesteringsbehovet matchar 
det verkliga behovet.  

Underhållsplaner är 
framtagna och förankrade i 
ägarkommunerna 

Arbete påbörjat med grov planering och 
resurssättning. Detta arbete kommer ta tid då 
verksamheten är omfattande, underhållsplaner 
för samtliga delar kommer ta år att ta fram. 
Underlag har delvis presenterats för 
Simrishamns PST och vattenverk. 

Underhållssystem 
- Införskaffa och implementera 

användningen av ett modernt 
projektstyrningsverktyg för att 
säkerställa att samtliga 
investeringsprojekt hanteras på 
ett enhetligt sätt, samt 
underlätta för gemensam 
dokumentation i projekt.  

Underhållssystem är 
införskaffat och 
implementeringen i 
verksamheten är påbörjad. 

Arbete har påbörjats för att utreda val av 
system, förslag ska presenteras i maj 2022. 
Denna implementering kommer ta flertalet år 
att få på plats, mellan 3-6 år. 

Projektstyrningsverktyg 
- Införskaffa och implementera 

användningen av ett modernt 
projektstyrningsverktyg för att 
säkerställa att samtliga 
investeringsprojekt hanteras på 
ett enhetligt sätt, samt 
underlätta för gemensam 
dokumentation i projekt.  

Projektstyrningsverktyg är 
införskaffat och samtliga 
beslutade projekt är inlagda i 
systemet.  

System är införskaffat (Antura) och tillämpas 
fullt ut för nyanslutningar, under våren 2022 
kommer även samtliga andra projekt hanteras i 
Antura. Mål uppfyllt under 2022. 
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Hållbart arbetsliv Bolagets identitet 
- Definiera vår identitet som 

arbetsgivare för att kunna möta 
dagens och morgondagens 
kompetensförsörjningsutmaning. 
Hur kan vi profilera oss som en 
attraktiv arbetsgivare?  

Utveckla 
introduktionsprogram 

En introduktionschecklista har tagits fram. 
Detta är en del av ett introduktionsprogram 
som ska och innehålla utbildning i olika form, 
arbetsplatsbesök och möten och 
presentationer av ledning, vision mm. 

Utveckla rekryteringsstrategi 
och rekryteringsprocess 

En första version finns av rekryteringsprocess 
finns (chefsportalen). En mer långsiktig strategi 
inom ram för kompetensförsörjningsstrategi 
ska arbetas fram under hösten. 

Utveckla 
kompetensutvecklingsstrategi 

Kompetensförsörjningsplaner ska finnas för 
varje medarbetare. En mer långsiktig strategi 
inom ram för kompetensförsörjningsstrategi 
ska arbetas fram under hösten 

Utveckla ett attraktivt 
förmånspaket 

En första version finns. Ska utvecklas. 

Medarbetarskap 
- Ett gott medarbetarskap är en 

förutsättning för en god 
arbetsmiljö och en 
välfungerande verksamhet.  

Genomföra medarbetardagar Genomförs 2 juni.  

Ta fram medarbetarpolicy Sker under hösten. 

Ledarskap 
- Ett gott ledarskap är en 

förutsättning för en god 
arbetsmiljö och en 
välfungerande verksamhet.  

Utveckla ledarskapsprogram Sker under hösten. 

Ta fram ledarskapspolicy Sker under hösten. 
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