
   
Tomelilla kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
  Ledamöter kallas 
  Ersättare underrättas 
 
 
Tid: Fredagen den 18 november 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 2022-11-18 2022/2 2 - 3 
4 Försäljning av del av fastighet Tomelilla Ramsåsa 

12:1 till Egit Fastighets AB 
2022/156 4 - 5 

5 Nedsläckning av tre belysningspunkter i Agusa 2022/145 6 - 19 
6 Gångfartsområde kring Torget i Tomelilla tätort 2022/167 20 - 23 
7 Begränsad hastighet på Svenstorpsvägen 2022/166 24 - 26 
8 Justering av gränsdragning för naturreservat - 

Skogsbacken och Kronoskogen 
2022/162 27 - 31 

9 Energibesparingsåtgärder - minskade driftkostnader 2022/155 32 - 36 
10 Sammanträdesplan för samhällsbyggnadsnämnden 

2023 
2022/160 37 - 40 

11 Uppföljning internkontrollplan 2022 - riskid 34 2021/258 41 - 47 
12 Internkontrollplan för samhällsbyggnadsnämnden 

2023 
2022/154 48 - 52 

13 Delegeringsbeslut oktober 2022 2022/4 53 - 59 
14 Anmälningsärenden 2022-11-18 2022/3 60 - 77 

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

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

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

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

Diarienummer: SBN 2022/2 
 
Datum 3 november 2022 

 

Dialoger och informationsärenden 2022-
11-18 

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

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden genomför idag dialoger och information enligt följande: 

 
1. Information från ordförande Sander Dijkstra (M) 

- Tomelilla kommuns fibernät 
- Samhällsbyggnadsnämndens sista sammanträde för mandatperioden 

2019–2022 
 

2. Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
 

3. Information från teknisk chef Ulrika Olsson 
 

4. Information från planeringsingenjör Håkan Berggren 
- Torget 

- Synpunkt på Södra vägen 

5. Information från enhetschef för näringsliv och exploatering Henrik Lundblad 
- Österlen lyser 4 november 2022 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-11-03. 

Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

Johanna Kandell 

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

Diarienummer: SBN 2022/156 
 
Datum 8 november 2022 

 

Försäljning av del av fastighet Tomelilla 
Ramsåsa 12:1 till Egit Fastighets AB 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att ingå ett 
reservationsavtal med Egit Fastighets AB i enlighet med ärendebeskrivningen.  

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 21 oktober 2022 (Sbn § 80/2022) att 
återremittera ärendet till förvaltningen för vidare beredning. 

Förvaltningen har på uppdrag verifierat beslutsgången med kanslichef och att 
samhällsbyggnadsnämnden är den nämnd som skall fatta beslut i ärendet. 

Bakgrund 
Erikssons Åkeri har under ett antal år ansökt om att få förvärva del av Ramsåsa 12:1 
för att kunna fortsätta utveckla verksamheten. Erikssons Åkeri är beroende av en 
betydande garanterad volym för att kunna offerera till och kunna säkerställa sina 
åtaganden mot sina kunder i form av exempelvis nya kylhallar och 
uppställningsplatser. Tomelilla kommun har 2015 beslutat om detaljplan för del av 
Ramsåsa 12:1.  

Det finns begränsat med dokumentation om vad som tidigare diskuterats med 
Erikssons Åkeri angående försäljning av Ramsåsa 12:1. Det är dock klarlagt att 
Erikssons Åkeri sedan minst 2018 önskat genomföra köpet.  

Förvaltningen anser att det är viktigt att tydligt dokumentera och reglera komplexa 
fastighetsförsäljningar antigen via ett reservations eller markanvisningsavtal.  
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Önskad förvärvad mark uppgår till cirka 34 100 m2 och förvaltningen föreslår en 
köpeskilling på 2 941 125 kronor. 

Ekonomiska konsekvenser 
Erikssons Åkeri är i behov av ytterligare mark i Tomelilla för att kunna bibehålla och 
fortsätta utveckla sin verksamhet. Ett behov som på grund av sin volym har fått 
konsekvenser av framtagandet av detaljplanen. Då planen delvis tas fram för 
Erikssons Åkeris behov är det olyckligt att relationen inte bättre dokumenterats och 
reglerats genom ett markanvisningsavtal, alternativt reservationsavtal. 

Realiserandet av och tillgängliggörandet av Eriksson Åkeris tilltänkta tomt kräver 
begränsad utbyggnad i form av gata och VA varför den relativt sin storlek innebär 
minst ekonomisk risk för kommunen. 

Barnperspektivet 
Inga eller begränsade konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Inga eller begränsade konsekvenser. 

Uppföljning 
Förvaltningen återrapporterar efter upprättat avtal.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, enhetschef näringsliv och exploatering Henrik Lundblad, 2022-11-
08. 

 

Plan och exploatering  

Henrik Lundblad 

Enhetschef näringsliv och exploatering 

 

Beslutet skickas till:  

 

Enhetschef näringsliv och exploatering Henrik Lundblad 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
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tomelilla.se  
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 10 november 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 sitt stamnät i området vid Agusa, vilket innebär att Eon 
har fokus på att byta ut luftledningar med markförlagd kabel. På de sträckor där vår 
kommunala gatubelysning berörs erbjuds kommunen att samförlägga nya kablar för 
den gatubelysning kommunen önskar att behålla. I de fall Eon inte schaktar längs väg 
där belysning är placerad kan kommunen välja att behålla befintliga trästolpar, bygga 
om anläggningen eller rasera gatubelysning enligt kommunens belysningspolicy.  

Eons entreprenör utförde en tillfällig lösning på två stolpar vid Agusagården, vilket 
kommunen inte har beställt. 

I förhållande till antalet belysningspunkter medför en permanent lösning stora 
kostnader för Tomelilla kommuns del. 

Befintliga stolpar är både av trä och stål. Exempelvis är en av trästolparna rutten och 
behöver bytas ut om vi ska efterfölja Trafikverkets krav på stolpar. Vi behöver då 
byta en trästolpe mot en godkänd stålstolpe från Trafikverket, gräva kabel och 
montera kabelskåp för elmätning, vilket landar i en kostnad på 90 000 kronor. 

 

Se bifogad karta med handlingsid: Sbn 2022.1439. 
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Samhällsbyggnadsverksamheten föreslår att ta bort tre belysningspunkter som står 
väldigt ensligt och utanför både tätbebyggt område och samlad bebyggelse. Detta 
enligt belysningsstrategin ”Strategi för kommunal väg-och gatubelysning” fall 1. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 september 2022 (Sbn § 72/2022) 
att ärendet ska återremitteras till förvaltningen samt att det redogörs för de kostnader 
som befattas med de tre belysningspunkterna. 

Ekonomiska konsekvenser 
För att få en permanent anslutning framöver kommer ombyggnadskostnaden för tre 
belysningspunkter ligga på 90 000 kronor samt en årlig abonnemangskostnad på 
5 000 kronor plus förbrukning. Genom åtgärden får vi en minskad elförbrukning. 

Barnperspektivet 
Planering av belysningspunkter på ett ekonomiskt hållbart sätt är en del av 
samhällsplaneringen där barn är en del av befolkningen som berörs.  

Miljöperspektivet 
Minskad elförbrukning. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, projektledare Ralp Hargemyr, 2022-11-10. 

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.
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EX FALL 2. SÖDRA KVERRESTAD
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FALL 3. 

Där Trafikverket är väghållare på det funktionellt prioriterade vägnätet inom kommunen, ska 
en förhandling ske med Trafikverket om möjligt övertagande av den aktuella anläggningen.

Berör 4 platser och 40 belysningspunkter.

Kommunen ska även arbeta aktivt för att Trafikverket tar över belysningsanläggningar längs 
det övriga statliga vägnätet.
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EX FALL 3. RV 11 MELLAN 
SVAMPARONDELLEN OCH TRYDEVÄGEN 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

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

Diarienummer: SBN 2022/167 
 
Datum 11 november 2022 

 

Förslag om gångfartsområde kring 
Torget i Tomelilla tätort 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om gångfartsområde kring Torget i Tomelilla 
tätort i enlighet med förvaltningens förslag i bilaga med handlingsid: Sbn 2022.1820. 

Ärendebeskrivning 
Tomelilla kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 2 och 3 § första 
stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.  

Markerade sträckor på Torget enligt kartbild ska vara gångfartsområde. Träder i kraft 
den 1 december 2022. 

Se bilaga; Gångfartsområde kring Torget i Tomelilla tätort, handlingsid: Sbn 
2022.1820. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Arbete med trafiksäkerhet har ett tydligt barnperspektiv med hänsyn till barnens 
säkerhet i samhället. 

Miljöperspektivet 
Inga specificerade miljöaspekter. 
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Uppföljning 
Trafikförordningar följs upp löpande och justeras vid behov. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, 2022-11-11. 

Gångfartsområde kring Torget i Tomelilla tätort, handlingsid: Sbn 2022.1820. 

Gångfartsområde kring Torget i Tomelilla tätort, handlingsid: Sbn 2022.1617. 

 

Gata/Park/Natur  

 

 

Håkan Berggren 

Planeringsingenjör 

 

Beslutet skickas till:  

 

Teknisk chef Ulrika Olsson 

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

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

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

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

Diarienummer: SBN 2022/166 
 
Datum 11 november 2022 

 

Förslag om begränsad hastighet på 
Svenstorpsvägen 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om begränsad hastighet på Svenstorpsvägen i 
enlighet med förvaltningens förslag i bilaga med handlingsid: Sbn 2022.1821. 

Ärendebeskrivning 
Tomelilla kommun föreskriver med stöd av 3 kap. 17 § andra stycket 
trafikförordningen (1998:1276) följande.  

På markerade sträckor på Svenstorpsvägen enligt kartbild får fordon inte föras med 
högre hastighet än 40 kilometer i timmen. Träder i kraft den 1 januari 2023. 

 

Se bilaga; Begränsad hastighet på Svenstorpsvägen, handlingsid: Sbn 2022.1821. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Arbete med trafiksäkerhet har ett tydligt barnperspektiv med hänsyn till barnens 
säkerhet i samhället. 

Miljöperspektivet 
Inga specificerade miljöaspekter. 
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Uppföljning 
Trafikförordningar följs upp löpande och justeras vid behov. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, 2022-11-11. 

Begränsad hastighet på Svenstorpsvägen, handlingsid: Sbn 2022.1821. 

 

Gata/Park/Natur  

 

 

Håkan Berggren 

Planeringsingenjör 

 

Beslutet skickas till:  

 

Teknisk chef Ulrika Olsson 

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

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

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

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

Diarienummer: SBN 2022/162 
 
Datum 27 oktober 2022 

 

Förslag till justering av gränsdragning för 
naturreservat – Kronoskogen och 
Skogsbacken med Väladalen 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta ny 
gränsdragning för naturreservaten Kronoskogen och Skogsbacken med Väladalen i 
enlighet med förvaltningens yttrande i ärendebeskrivningen. 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
Tomelilla kommun begärde den 1 februari 2022 registrering i Naturvårdsregistret av 
inmätta gränser för de kommunalt beslutade naturreservaten Kronoskogen och 
Skogsbacken med Väladalen i Tomelilla kommun (NVR ID 2044377 resp. 2044391).  
 

Efter granskning bedömde länsstyrelsen att de inmätta gränserna inte stämmer 
överens med de gränser som anges i kommunens beslut om att bilda respektive 
naturreservat. 

 

Beslutade gränser, se bilaga: Angående begäran om registeråtgärd i 
naturvårdsregistret - Länsstyrelsen Skåne, handlingsid: Sbn 2022.1817. 
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Förslag till justering av gränsdragning 
Kommunen kompletterar beslut till de inmätta gränserna, med stöd av 7 kap. 4 § 
miljöbalken, om utökning av geografisk utbredning. Skogsbacken med Väladalen 
behöver även kompletteras med beslut från kommunen, med stöd av 7 kap. 7§ 
miljöbalken, om delvis upphävande av naturreservatet. 

Inmätta gränser, se bilaga: Angående begäran om registeråtgärd i naturvårdsregistret - 
Länsstyrelsen Skåne, handlingsid: Sbn 2022.1817. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga i dagsläget kända konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Inga i dagsläget kända konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Inga i dagsläget kända konsekvenser. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, 2022-10-27. 

Angående begäran om registeråtgärd i naturvårdsregistret - Länsstyrelsen Skåne, 
handlingsid: Sbn 2022.1817. 

 

Gata/Park/Natur  

 

Håkan Berggren 

Planeringsingenjör 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunfullmäktige 
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   MEDDELANDE 1(3) 

2022-02-08 Dnr 511-3565-2022 
  

   . 

 

Kontaktperson   

Miljöavdelningen 
Naturskyddsenheten 
Christer Persson 
010 - 224 10 00 (vxl) 
skane@lansstyrelsen.se 

Tomelilla kommun 
Bygglovsenheten 
Johanna Jönsson 
johanna.jonsson@tomelilla.se 

 

      

      

      

      

      

Postadress Besöksadress Telefon / Fax Bankgiro E-post och webb Sociala medier 

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vx 102-2847 skane@lansstyrelsen.se Facebook: lansstyrelsenskane 
 291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 11 00  www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane 

 

LM-ärende 2022.docx 

Angående begäran om registeråtgärd i 
naturvårdsregistret 
 
  
Tomelilla kommun har den 1 februari 2022 begärt registrering i Naturvårdsregistret 
av inmätta gränser för de kommunalt beslutade naturreservaten Kronoskogen och 
Skogsbacken med Väladalen i Tomelilla kommun (NVR ID 2044377 resp. 2044391). 
 
Länsstyrelsens bedömning är att de inmätta gränserna inte stämmer överens med de 
gränser som anges i kommunens beslut om att bilda respektive naturreservat; se 
Bilaga 1 och 2. 
Polygonerna för naturreservaten behöver kompletteras med beslut från kommunen, 
med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken, om utökning av geografisk utbredning. 
Skogsbacken med Väladalen behöver även kompletteras med beslut från kommunen, 
med stöd av 7 kap. 7§ miljöbalken, om delvis upphävande av naturreservatet.  
 
Denna handling har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
 
Christer Persson 
 
Kopia till: 
Internt Naturskydd: CB, KN 
Bilagor:  

1. Karta över Skogsbacken med Välalen 
2. Karta över Kronoskogen 

 
Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 
För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd 
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BILAGA 1, Skogsbacken med Väladalen 
 
Kommunens beslutskarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturvårdsregistret.  
Röd linje = gräns för naturreservat  
enligt kommunens beslut.  
Vit yta = inmätt polygon.  
Skala ca 1:11 000 
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BILAGA 2, Kronoskogen 
 

 
Kommunens beslutskarta 
 

 
Naturvårdsregistret. Röd gräns = gräns för naturreservatet enligt beslut.  
Vit yta = inmätt polygon. Skala ca 1:9 000 

N 

N 

31



 

 

   

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 2022/155 
 
Datum 2 november 2022 

 

Energibesparingsåtgärder - minskade 
driftkostnader 

Ordförandens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar uppdra till förvaltningen att vidta de åtgärder 
som förvaltningen föreslagit gällande fjärrvärme och elförbrukning punkt 4, 5 och 7, 
samt ordförandens förslag till åtgärder gällande elförbrukning punkt 1–3 och 6. 
Åtgärderna gäller med omedelbar verkan och tills annat beslut har fattats. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att genomföra alternativ 5 när det gäller 
julbelysningen. Åtgärderna gäller med omedelbar verkan och tills annat beslut har 
fattats. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar uppdra till förvaltningen att vidta de åtgärder 
som förvaltningen föreslagit gällande elförbrukning och fjärrvärme. Åtgärderna gäller 
med omedelbar verkan och tills annat beslut har fattats. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att genomföra alternativ 3 när det gäller 
julbelysningen. Åtgärderna gäller med omedelbar verkan och tills annat beslut har 
fattats. 

Ärendebeskrivning 
Troligtvis har ingen undgått de prisökningar på driftkostnader för såväl fjärrvärme, el 
eller pellets som drabbat samhället i stort. Förvaltningen har därför tagit fram ett 
antal alternativ som påverkar det offentliga rummet eller inomhusåtgärder som 
påverkar personal, elever eller kunder. 
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Utöver detta sker andra justeringar i vårt verksamhetsområde för att sänka 
driftkostnader. Medarbetare och chefer i Tomelilla kommun har sedan tidigare 
uppmanats via intranätet att tänka på hur de nyttjar el; exempelvis stänga av lampor, 
sätta apparater i standby-lägen eller att se över hur man nyttjar torkskåp. 

De åtgärder som nu föreslås minska elförbrukningen är i huvudsak åtgärder för att 
solidariskt bistå nationen med mer el till andra verksamheter, men också för att 
manuell frånkoppling inte ska behöva göras de kommande månaderna. En annan 
orsak är att kommunen är en stor elförbrukare och det vore olyckligt om kommunen 
uppfattas som slösaktig i det rådande läget.  

Dessa förslag har således inte tagits fram för att sänka kostnaderna, men givetvis ger 
det en sådan effekt. När förvaltningen vet vad driftbudgeten 2023 blir för 
samhällsbyggnadsnämnden kan det finnas skäl att återkomma till nämnden med 
ytterligare förslag till åtgärder för att tidigt få en ekonomi i balans. En oförändrad 
driftbudget skulle innebära att nämnden behöver sänka sina kostnader med cirka    
9–10 miljoner kronor och då krävs det helt andra förslag än de som nu är föremål för 
beslut. 

Samhällsbyggnadsnämnden har sedan tidigare beslutat om riktlinjer för 
rumstemperaturer med mera. Förvaltningen bifogar förslag till revidering av 
ovanstående riktlinjer. Arbetsmiljöverket har även riktlinjer för vad som anses varmt 
och kallt i verksamheter och följande revideringar frångår inte dessa riktlinjer. 

Det finns ett antal åtgärder som är mer omfattande som andra kommuner gör. 
Exempelvis släcka delar av gatubelysningen. I nuläget finns ingen möjlighet att släcka 
delar av gatubelysningen i Tomelilla kommun. En sådan åtgärd skulle innebära att 
kommunen släcker hela delar. Eftersom många av kommunens gatubelysningar inte 
har mätt förbrukning innebär det att kommunen betalar en schablonförbrukning. 
Därmed faller argumentet att släcka gatubelysningen då kostnaden ändå kvarstår. Att 
släcka gatubelysning kan dock innebära ökad upplevd otrygghet och eventuell 
påverkan på trafiksäkerheten. Detta är något som Polisen bland annat har kritiserat i 
Laholms kommun. 

Förvaltningen har valt att inte lämna förslag som påverkar boende i vårdboende eller 
i LSS-gruppbostäder, eftersom det är grupper som är sårbara och mer beroende av 
värme.  

 

Förvaltningens förslag till åtgärder är följande: 

Elförbrukning: 

1. Stänga alla bastuaggregat i kommunala fastigheter (nio stycken). Enbart de tre 
bastuaggregaten vid Österlenbadet generar en årlig kostnad på cirka 80 000 
kronor. 
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2. Stänga relax- och spaavdelningen på Österlenbadet 

3. Stänga solrummet på Österlenbadet 

4. Inga adventsljusstakar eller fönsterbelysning i kommunala lokaler. Enbart 
kommunhusets 200 adventsljusstakar kostar cirka 3 400 kronor per månad. 
Belysningen är påslagen under ungefär en månad. 

5. Halvera ljuspunkter på fasadbelysning 

6. Ingen julslinga på Bangatan 

7. Släcka elljusspåren i Kronoskogen och Brösarp en timme tidigare, vilket 
innebär 21.00 i stället för 22.00. 

Fjärrvärme: 

• Sänka inomhustemperatur i kontorslokaler (främst kommunhuset) med en 
grad (motsvarar cirka fem procent mindre förbrukning). 

• Sänka inomhustemperatur i klassrum och slöjdsalar, se ovan. 

• Sänka temperatur i badanläggning med ett antal grader. 

 

När det gäller julbelysning finns fyra alternativ: 

• Alternativ 1: Ingen julbelysning alls, inklusive gran. 

• Alternativ 2: Julbelysningen tänds den 13 december, inklusive granar. 

• Alternativ 3: Enbart julgransbelysning. 

• Alternativ 4: Ingen förändring av nuvarande julbelysning. 

 

 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Sander Dijkstra (M) föreslår följande 
alternativ till förvaltningens förslag: 
 
Gällande elförbrukning: 

1. Stänga alla bastuaggregat i kommunala fastigheter (nio stycken). Enbart de tre 
bastuaggregaten vid Österlenbadet ska dock hålla öppet 2 dagar i veckan. 

2. Hålla relax- och spaavdelningen på Österlenbadet öppet 2 dagar i veckan. 

3. Hålla solrummet på Österlenbadet öppet 2 dagar i veckan. 
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Gällande julbelysning: 

• Alternativ 5: Julslingan på Bangatan tänds som vanligt (se elförbrukning 
punkt 6), dock ska all julbelysning tändas en timme senare än vanligt. 

Ekonomiska konsekvenser 
Det är nästan omöjligt att beräkna vilken ekonomisk effekt detta har, framför allt när 
det gäller elförbrukningen eftersom det beror på hur lång tid en teknisk apparatur är 
påslagen.  

Led-belysning har givetvis en mindre påverkan jämfört med bastuaggregat eller 
sporthallen i Onslunda (92 000 kWh under 2021) som har eluppvärmning (övriga 
anläggningar har pellets eller fjärrvärmeuppvärmning). Sedan många år tillbaka har 
kommunen investerat i led-belysning både i våra fastigheter och gällande 
gatubelysningen. Precis som i exemplet med adventsljusstakar förbrukar en led-lampa 
inte lika mycket, men det totala antalet kWh blir tämligen stort då det är många 
ljuspunkter som gatulysningen står för och våra armaturer i våra fastigheter. 

Att frikoppla dessa åtgärder med övriga åtgärder som görs i driften är därför svår att 
mäta i kronor, se under uppföljning. 

Det finns ett antal energitjuvar i kommunen. En av dem är sporthallen i Onslunda, 
men det finns även andra. Den största förbrukningen av el sker i Sim- och 
Sporthallen i tätorten med 705 000 kWh per år (år 2021). När det gäller uppvärmning 
med fjärrvärme är det objekt som förbrukar mest Sim/Sporthallen och 
Kastanjeskolan, ca 1 000 Mwh per år (år 2021) och därefter Annexet på ca 600 Mwh 
per år (år 2021) 

Barnperspektivet 
Vissa av dessa åtgärder kan skapa en upplevelse av att tryggheten minskar eller att det 
känns mindre mysigt i samhället under en mörk årstid. 

Miljöperspektivet 
Om åtgärder bidrar till att elförbrukningen minskar i Tomelilla och att alla i samhället 
bidrar kan det innebära mindre import av el från andra länder eller att 
Karlsborgshamnsverket inte behöver aktiveras eller att fjärrvärmen inte behöver 
köras på annat än avfall (brist på avfall gör att det eldas med olja i nuläget i delar av 
Sverige). Mindre förbrukning av el kommer att leda till lägre priser på el som gynnar 
alla i samhället. 

Uppföljning 
Jämförelse i elförbrukning och förbrukning i fjärrvärme får göras mot tidigare 
årsförbrukningar. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2022-11-02. 

 

Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

 

 

Niklas Sommelius 

Samhällsbyggnadschef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Teknisk chef Ulrika Olsson 

Kommunikationschef Katrin Högborn 

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

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

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

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

Diarienummer: SBN 2022/160 
 
Datum 19 oktober 2022 

 

Förslag till sammanträdesplan för 
samhällsbyggnadsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 2023 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar fastställa sammanträdesplan för 
samhällsbyggnadsnämnden 2023. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att hålla sammanträden den 27 januari, 17 
februari, 31 mars, 28 april, 26 maj, 16 juni, 25 augusti, 29 september, 27 oktober, 24 
november och 15 december. Samt ett extrainsatt sammanträde 13 januari för att utse 
utskott. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar fastställa sammanträdesplan för 
samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2023. 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott ska hålla sammanträden den 17 januari, 3 
februari, 17 mars, 14 april, 12 maj, 2 juni, 11 augusti, 15 september, 13 oktober, 10 
november och 1 december. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 maj 2022 (Kf § 42/2022) anta nytt 
reglemente för samhällsbyggnadsnämnden mandatperioden 2023–2026. 
 
Två stora förändringar för samhällsbyggnadsnämnden är att nämnden utökas till 7 
ledamöter och 7 ersättare, från dagens 5 ledamöter och 5 ersättare, och att ett 
arbetsutskott på 3 ledamöter och 3 ersättare skapas.  
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Samhällsbyggnadsnämnden föreslås genomföra elva sammanträden 2023, plus ett 
extra sammanträde i januari 2023 för att utse utskott. Nämndens sammanträden äger 
rum på fredagar klockan 08.30 i kommunhuset. 

Eftersom en ny mandatperiod inleds 2023 behövs ett extra sammanträde i januari. På 
detta sammanträde ska nämnden formellt välja ett arbetsutskott och det valet måste 
ske innan utskottet genomför sitt första sammanträde. Samhällsbyggnadsnämnden 
ska enligt nämndens reglemente bland sina ledamöter och ersättare utse tre 
ledamöter och tre ersättare till nämndens arbetsutskott för mandatperioden 1 januari 
2023 – 31 december 2026. Bland ledamöterna i arbetsutskottet ska också väljas en 
ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande. 
Valberedningsnämnden kommer innan valet formellt ska ske i nämnden lämna 
förslag gällande bemanning av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott samt förslag 
på vem som ska utses till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. 

Förvaltningens förslag är att nämnden har sitt första sammanträde samma datum 
som arbetsutskottets första sammanträde äger rum. Efter presentation och val av 
arbetsutskott avslutas sammanträdet för nämnden och arbetsutskottet genomför sitt 
första sammanträde. Eftersom valet formellt inte genomförs tidigare kommer 
samtliga ledamöter och ersättare få tillgång till kallelse och handlingar till utskottets 
första sammanträde. Alternativet är att nämnden sammanträder och väljer utskott 
innan utskicket av kallelse och handlingar men ett sådant sammanträde måste i så fall 
genomföras direkt efter nyårshelgen vilket inte är optimalt ur flera aspekter. 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslås genomföra elva sammanträden. 
De äger rum på fredagar två veckor innan nämndens sammanträde klockan 08.30 i 
kommunhuset. 

Beredning inför sbnau och sbn sker normalt på måndagen den vecka när utskicket till 
arbetsutskottet sker på fredagen. En kommunövergripande beredningsrutin har på 
uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott tagits fram och gäller från den 1 
november 2020. Handlingar till respektive månads sammanträde ska normalt vara 
nämndsekreteraren till handa senast två arbetsdagar innan beredningen för att kunna 
färdigställas och distribueras dagen innan beredning. Ärenden som inte är 
färdigställda till beredningen ska alltid godkännas av ordförande innan det läggs till 
dagordningen till sammanträdet. 

Kallelse och handlingar till nämnd och utskott publiceras i läsplattorna sex 
kalenderdagar före varje sammanträde. 

Förslag på sammanträdesdagar för samhällsbyggnadsnämnden 2023: 
27 januari, 17 februari, 31 mars, 28 april, 26 maj, 16 juni, 25 augusti, 29 september, 27 
oktober, 24 november och 15 december. Samt ett extrainsatt sammanträde 13 januari 
för att utse utskott. 
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Förslag på sammanträdesdagar för samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
2023: 
17 januari, 3 februari, 17 mars, 14 april, 12 maj, 2 juni, 11 augusti, 15 september, 13 
oktober, 10 november och 1 december. 
 
Mötestiderna är lagda så att sammanträden undviks under skollov och 
helgdagar. De lov- och helgdagar som kan inverka på mötesplaneringen för 
2023 är: Sportlov 20–24 februari, påsklov 3–10 april, Kristi himmelsfärdslov 
18–19 maj, nationaldagen 6 juni, samt höstlov 30 oktober-3 november. 
 
Nämnder och styrelser fattar själva beslut om sina sammanträdestider, 
men ska samråda med kanslienheten innan beslut fattas.  
 
Alla ärenden som går att planera ska läggas in i sammanträdesplanen så att 
tidsplanen håller. Därutöver finns det ärenden som inte går att planera och 
givetvis måste det finnas utrymme för ”akutärenden”, men inget ärende 
ska bli akut på grund av dålig planering. 

Ekonomiska konsekvenser 
En utökning av antalet ledamöter och ersättare samt tillskapandet av ett arbetsutskott 
innebär högre kostnader för den politiska organisationen. Det är svårt att bedöma 
den exakta kostnaden, men uppskattningsvis runt 100 000 kronor. Ytterligare ett 
utskott innebär också mer arbete för kansliets personal. 

Samhällsbyggnadsnämnden har kostnader för förtäring, resor samt vid enstaka 
tillfällen lokalbokning. Samhällsbyggnadsnämnden är positivt inställda till att träffas i 
fysisk form och ska endast i undantagsfall sammanträda digitalt. Extra insatt 
sammanträde kan exempelvis hållas digitalt för att minska den ekonomiska 
belastningen. Ovan gäller även för samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott. 

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

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt. 
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Uppföljning 
Ny sammanträdesplan för samhällsbyggnadsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott antas för varje kalenderår. Vid behov följs 
planen upp och kan förändras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-10-19. 

 

Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

 

 

Johanna Kandell 

Nämndsekreterare 

 

Beslutet skickas till:  

 

Sammanträdesplanen 2023/Patrik Månehall 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Kanslichef Johan Linander 

Österlen VA AB/Sara Anheden 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

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

Diarienummer: SBN 2021/258 
 
Datum 26 oktober 2022 

 

Uppföljning internkontrollplan – riskid 34 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna uppföljningen av internkontrollplanen 
för riskid 34 och lägger densamma till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
I nämndens internkontrollplan för 2022 finns riskid 34. Risken handlar om att 
tjänstemannaorganisationen inte har verkställt de beslut som nämnden har fattat 
beslut om. Om det skulle finnas den typen av händelser kan det uppstå problem för 
förtroendet mellan såväl nämnden och tjänstemännen som förtroendet mellan 
nämnden och medborgarna, vilket skulle kunna ge en negativ bild av kommunen. 

Förvaltningens granskning visar lyckligtvis att tjänstemännen verkställer de beslut 
som är fattade. Granskningen har koncentrerats på de ärenden/beslut som har direkt 
påverkan på förvaltningen. Eftersom många beslut går vidare till 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens arbetsutskott så är 
tiden innan verkställighet längre än den perioden som valts att granska. 

 

Granskningen visar att antingen är ärendena verkställda eller pågående. 
Granskningen föranleder inte till några åtgärder från nämndens sida. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 
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Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Uppföljning 
Denna punkt finns även med som förslag till internkontrollplan för 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2022-10-26. 

Uppföljning internkontrollplan 2022 - riskid 34, handlingsid: Sbn 2022.1822. 

Verkställighet, handlingsid: Sbn 2022.1823. 

 

Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

 

 

Niklas Sommelius 

Samhällsbyggnadschef 

 

Beslutet skickas till: 

 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
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Uppföljning internkontrollplan 2022 – Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Denna rapport innehåller verksamhetens sammanfattande bedömning av uppföljningen av internkontrollplanen samt dokumentation av internkontrollplanens 
samtliga punkter, både direktåtgärder och granskningar. 
 
Sammanfattning 
 
Verksamhetens samlade bedömning är att i en totalundersökning av samtliga ärenden i den fastslagna tidsperioden är de som föranleder verkställighet antingen 
verkställda eller pågående. 
 
Dokumentation av granskning 
 
 
Granskning 
Riskid 34  

Risk Risk att förvaltningen inte verkställer beslut fattade i nämnd. 

Kontrollmoment Gått igenom samtliga sammanträden i Evolution. 

Kontrollmetod Totalundersökning. 

Omfattning/ avgränsning Granskat samtliga ärenden i nämnden. 

Sammanfattande resultat 
av granskningen 

Granskningen visar att samtliga beslut är antingen verkställda eller pågående. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder 

Föranleder inte förslag till åtgärder. 

Granskningstidpunkt Januari-oktober 2022 

Utförd av  Johanna Kandell och Niklas Sommelius 
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Internkontrollplan 2022 - riskid 34 - verkställighet av samhällsbyggnadsnämndens beslut

Sammanträdesdatum Verksamhet, återkommande ärenden Ärenden Motioner/medborgarinitiativ Totalt antal ärenden
2022-01-21 5 2 8 15
2022-02-11 3 3 3 9
2021-03-18 5 3 0 8
2022-04-22 3 1 1 5
2022-05-20 6 5 1 12
2022-06-17 4 8 0 12
2022-09-23 5 3 1 9
2022-10-21 4 8 0 12
Totalt: 35 33 14 82

Beslutsärenden som föranleder verkställighet från verksamheten

Beslutsdatum Beslutsärende Status Beslutsinstans
2022-01-21 Utredning - möjlighet till försäljning av fibernäten respektive äga fibernäten Verkställt Sbn
2022-01-21 Återremiss - Motion angående regntunnor Verkställt Kf
2022-01-21 MI - Klotterplank i Onslunda Besvarat Ksau
2022-01-21 MI - Belysning Smedstorps pump track Verkställt Ksau
2022-01-21 MI - Bättre och roligare skolgård på Smedstorps skola Pågående Ksau
2022-01-21 MI - Återskapa en passage under eller över järnvägen vid Skogsbacken Verkställt Ksau
2022-01-21 MI - Förbättra belysningen vid promenadvägarna runt aktivitetsplanen Pågående Ksau
2022-01-21 MI - Ta bort gångbana vid Bo Olssonområdet, gör ytterligare en körfil Verkställt Ksau
2022-01-21 MI - Inhägnad hundrastgård, anslutning till korsn. Östergatan/Brogatan Besvarat Ksau
2022-02-11 MI - Kompletterande belysning på Lindesborgsområdet Pågående Ksau
2022-02-11 MI - Parkeringsplats Tomelilla idrottsplats Verkställt Ksau
2022-05-20 MO - Minska andelen hårdgjorda ytor i centrala Tomelilla Pågående Kf
2022-02-11 Tomelilla kommuns miljö- och naturpris 2021 Verkställt Sbn
2022-03-18 Strategi för hundrastgårdar i Tomelilla kommun Pågående Sbn
2022-04-22 MI - Skräpplockning i och omkring tätorten, industriområden och infarter Besvarat Ksau
2022-10-21 Förvärv av mark – Tomelilla 237:59 Pågående Sbn
2022-05-20 Riktlinjer för försäljning av tomtmark för privatbostad Verkställt Ks
2022-06-17 Riktlinjer för försäljning av tomtmark för privatbostad Verkställt Kf
2022-05-20 Exploateringsavtal - Baby Invest Fastigheter AB och Bo Ohlsson i Tomelilla AB Pågående Sbn
2022-05-20 Rapport gällande utfasning av plastprodukter Verkställt Sbn
2022-06-17 Ansökan om bredbandsstöd till fritidshus Verkställt Sbn
2022-06-17 Förslag till förlängning av markanvisningsavtal - Brösarp 5:5 Pågående Sbn
2022-06-17 Uppdatering av rutin för att motverka olägenheter av råkor Verkställt Sbn
2022-06-17 Strategi för kommunal väg- och gatubelysning Verkställt Sbn
2022-06-17 Handlingsplan - uppföljning av tertial 1 Verkställt Sbn
2022-06-17 Mobil toalett på Torget i Tomelilla tätort Verkställt Sbn
2022-09-23 MO - Tillfälliga farthinder Besvarat Kf
2022-09-23 Nedsläckning av tre belysningspunkter i Agusa Pågående Sbn
2022-10-21 Informationsärende - uppföljning av justering av lokala ordningsföreskrifter Verkställt Sbn
2022-10-21 Utökat verksamhetsområde omfattande dricks- och spillvatten, Brösarp 11:16 Verkställt Sbn
2022-10-21 Fastställande av verksamhetsområde - Tylegatan Tomelilla Verkställt Sbn
2022-10-21 Försäljning av del av fastighet Tomelilla Ramsåsa 12:1 till Egit Fastighets AB Pågående Sbn
2022-10-21 Gamla vägbron - Tryde Verkställt Sbn
2022-10-21 Stöd till Storkprojektet 2022 Verkställt Sbn
2022-10-21 Ändring av Statut för utdelning av Tomelilla kommuns miljö- och naturpris Verkställt Sbn
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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. 
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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 2022/154 
 
Datum 2 november 2021 

 

Internkontrollplan för 
samhällsbyggnadsnämnden 2023 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta internkontrollplan för 2023, med 
handlingsid: Sbn 2022.1824. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 21 oktober 2022 att 
följande riskområden ska ingå i nämndens internkontrollplan för 2023: 

• Riskid 1: Risk för översvämningar vid skyfall kan ske på grund av 
underdimensionerade ledningar, stora ekonomiska konsekvenser (gata/park) 

• Riskid: 6; 16; 19: Risk att medarbetare framför tjänstefordon utan giltigt körkort, 
vilket medför trafikfara och olovlig körning. 

• Riskid 11: Bristande underhåll kan leda till minskat ekonomiskt värde och ökade 
kostnader (fastighet) 

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

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

 

Utifrån riskområdena har förvaltningen utarbetat en internkontrollplan med 
handlingsid: Sbn 2022.1824. 
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2 (2) 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Uppföljning 
Uppföljning sker löpande under verksamhetsåret vid fastställda tidpunkter för varje 
riskid. Hela internkontrollplanen för 2023 följs upp vid årets slut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2022-11-02. 

Internkontrollplan för samhällsbyggnadsnämnden 2023, handlingsid: Sbn 2022.1824. 

 

Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

 

 

Niklas Sommelius 

Samhällsbyggnadschef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
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Internkontrollplan 2023 
 
Verksamhet: Samhällsbyggnadsnämnd 
 
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? 

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

8 Rensning av brunnar. Uppföljning protokoll och 
handlingar 

Stickprov av proto-
koll och handlingar 

Driftchef 
gata/park 

Teknisk chef September (Teknisk 
chef) 
Oktober (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. 

Gäller enbart de 
medarbetare som kör 
i tjänsten. 

Teknisk chef 
Driftchefer 

Verksamhets-
chef 

Januari (VC) 
Februari (Nämnd) 

11 Bristande underhåll 
kan leda till minskat 
ekonomiskt värde 
och ökade kostnader 
 

6 Granska hur 
underhållsplaner tas 
fram och genomförs i 
relation till budget 

Kontrollera 
dokumentation, 
klagomål, intervju med 
VC (skola och vård- och 
omsorg) 

En gång per år (maj) Driftchef 
fastighet 

Teknisk chef Augusti (Teknisk 
chef) 
September (nämnd) 

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

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 

Kontroll tillsammans 
med Tomelilla direkt. 

En gång per år 
(augusti) 

Driftchef 
fastighet 

Verksamhets-
chef 

September (VC) och 
oktober (nämnd) 
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följdskador om inte 
felanmälan åtgärdas 
i tid 

felanmälningar som 
kommer in från 
”hyresgästerna”? 

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

9 Antal anmälningar till 
chef. 

Genomgång via Maja 
(system)  

Samtliga under 
perioden jan-juni. 

Samtliga 
chefer 

Verksamhets-
chef 

Oktober (VC) 
November (nämnd) 

 
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. 
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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 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 3 november 2022 

 

Redovisning av delegeringsbeslut 
oktober 2022 

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

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

Bostadsanpassning 
Avser två anpassningar av dörrautomatik. En ny och en begagnad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-11-03. 

Delegeringsbeslut oktober 2022, handlingsid: Sbn 2022.1825. 

Månadsrapport bostadsanpassning oktober 2022, handlingsid: Sbn 2022.1826. 

 

Samhällsbyggnad övergripande 

Johanna Kandell 

Nämndsekreterare 
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Postlista 

      

            

          
  

Utskriftsdatum: 
 

2022-11-03 
 

Utskriven av: 
 

Eva Lärka 
 

            

   
         

 

Diarieenhet: 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

         
      
    

2022-10-01 - 2022-10-31 
 

 

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  

2022.1607 I Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning inom 
fastigheten Brösarp 12:6 
, fornlämning L1991:766 
 

Beslut 

2022-10-11  Länsstyrelsen Skåne Henrik Lundblad 

         Plan och exploatering 

    

2022.1609 I Ansökan om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad,  

Ansökan 

2022-10-11  ***Sekretess*** Pamela Lindqvist 
SBN 2022/157  Ansökan om parkeringstillstånd för 

rörelsehindrad,  
Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2022.1612 U Delegeringsbeslut - Yttrande gällande nyttjande 
av offentlig plats, A547.714/2022, Byggställning, 
trottoaren utanför Nybogatan 10 Tomelilla, 
nyttjande under tiden 2022-10-13, kl 08.00 -- 
2022-10-24 kl 08.00 

Delegeringsbeslut 

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

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.1659 I Beslut förlängning av igångssättningstid i tillstånd 
enligt miljöbalken för verksamhet med djurhållning 
inom fastigheten Ramsåsa 14_4 - Ramshill AB 
(551-22517-2022) 

Beslut 

2022-10-13  Länsstyrelsen Skåne Johan Linander 
         Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande 
    

2022.1702 I Underrättelse om begärd förrättning, 
fastighetsreglering berörande Norra Kvärrestad 
6:22 mfl, M212038 

Underrättelse 

2022-10-13  Lantmäteriet Henrik Lundblad 
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         Plan och exploatering 

    

2022.1616 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan 

2022-10-14  ***Sekretess*** Mats Strömberg 

         Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2022.1667 U Delegeringsbeslut - parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad  

Delegeringsbeslut 

2022-10-14  ***Sekretess*** Gabriella Galakvosciute 

SBN 2022/142  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad  Gata/Park/Natur 
    

2022.1668 U Delegeringsbeslut - parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad  

Delegeringsbeslut 

2022-10-14  ***Sekretess*** Gabriella Galakvosciute 

SBN 2022/125  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Gata/Park/Natur 
    

2022.1646 I Beslut om statlig medfinansiering 2023 Beslut 
2022-10-14  Trafikverket  Håkan Berggren 

         Gata/Park/Natur 
    

2022.1681 I Underrättelse om begärd förrättning - Ledningsrätt 
för VA överföringsledning berörande Brösarp, 
M20495 

Underrättelse 

2022-10-18  Lantmäteriet Niklas Sommelius 

SBN 2020/107  Ledningsrätt överföringsledning Brösarp- Kivik VA (vatten & avlopp) 
    

2022.1650 I Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning inom 
fastigheten 
Södra Kvärrestad 24:1, fornlämning L1991:2749 

Beslut 

2022-10-18  Länsstyrelsen Skåne Henrik Lundblad 

         Fastighet 
    

2022.1647 I Svar - Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 
2022, Tryde 1303  

Yttrande 

2022-10-18  Tryde 1303  Gabriella Galakvosciute 

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

2022.1648 I Svar - Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 
2022, Fogarolli 

Yttrande 

2022-10-18  Fogarolli  Gabriella Galakvosciute 

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

2022.1669 U Delegeringsbeslut - Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad  

Delegeringsbeslut 

2022-10-19  ***Sekretess*** Pamela Lindqvist 
SBN 2022/146  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Gata/Park/Natur 
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2022.1653 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, samt 
intyg  

Ansökan 

2022-10-19  ***Sekretess*** Mats Strömberg 

         Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2022.1654 I Information om att ledningsrättsärendet 
återupptas, M20495 

Underrättelse 

2022-10-19  Lantmäteriet  Niklas Sommelius 

SBN 2020/107  Ledningsrätt överföringsledning Brösarp- Kivik VA (vatten & avlopp) 
    

2022.1655 U Inskickad ansökan om bidrag för fordonsvrak - 
Naturvårdsverket 

Ansökan 

2022-10-19  Naturvårdsverket Eva Lärka 

SBN 2022/70  Ansökan om bidrag för flyttning av fordonsvrak Gata/Park/Natur 
    

2022.1656 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad  Ansökan 

2022-10-20  ***Sekretess*** Gabriella Galakvosciute 

SBN 2022/161  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad  Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2022.1657 I Läkarintyg till ansökan om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad 

Ansökan 

2022-10-20  ***Sekretess*** Gabriella Galakvosciute 

SBN 2022/161  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad  Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2022.1663 I Ansökan om tillfällig försäljning torghandel Ansökan 

2022-10-21  Yvonne Nilsson Sauli Lindfors 

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

2022.1713 U Köpebrev - Myran 12 Avtal - varor o tjänster 
2022-10-24  Aras Mhamed Ulrika Olsson 

SBN 2021/84  Intresseanmälan köp av tomt - Myran 12 Plan och exploatering 

    

2022.1677 U Delegeringsbeslut - Yttrande om tillstånd enligt 
ordningslagen och lokala föreskrifter, 
A597.319/2022, invigning, Österlen lyser, 
Tomelilla torg, Tomelilla, 2022-11-04, kl 17.00-
21.00 

Delegeringsbeslut 

2022-10-27  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.1710 U Delegeringsbeslut -Reviderat - Yttrande om 
tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
föreskrifter  A597 3192022  invigning  Österlen 
lyser 

Delegeringsbeslut 
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2022-10-28  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.1712 U Köpebrev - Galten 3 Avtal - varor o tjänster 
2022-10-31  Farhad Hassan Ulrika Olsson 

SBN 2021/114  Intresseanmälan köp av tomt - Galten 3 Plan och exploatering 

    

2022.1709 U Delegeringsbeslut - Yttrande om beslut gällande 
tillstånd till marknad/loppis, A586.171/2022, 
gröningen Storgatan/Fortunavägen, Smedstorp, 
Tomelilla, 2022-11-12 och 2022-11-13 

Delegeringsbeslut 

2022-10-31  Polismyndigheten 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: 2022-10-01 Till: 2022-10-31 Utskrift: 2022-11-01

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Belopp

BAB 2022-018 Bifall 2022-10-11 17 500 kr

BAB 2022-021 Bifall 2022-10-05 5 877 kr

Summa: 23 377 kr

Antal poster: 2 st

Total summa: 23 377 kr

Totalt antal poster: 3 st

58



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 2021-039 Avskrivet 2022-10-19 0 kr

Summa: 0 kr

Antal poster: 1 st

Total summa: 23 377 kr

Totalt antal poster: 3 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 3 november 2022 

 

Redovisning av anmälningsärenden 
2022-11-18 

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

Ärendebeskrivning 
Redovisning av anmälningsärenden för samhällsbyggnadsnämnden 2022-11-18: 
 

• Österlen VA AB - månadsrapport Tomelilla september 2022 
• Beslut - Förlängning av igångsättningstid i tillstånd enligt miljöbalken för 

verksamhet med djurhållning inom fastigheten Ramsåsa 14:4 - Ramshill AB  
• Ordförandebeslut gällande värdering av Tomelilla kommuns fibernät  
• Beslut - Rev § 62/2022 Yttranden gällande granskning av 

direktupphandlingar 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-11-03. 

Österlen VA AB - månadsrapport Tomelilla september 2022, handlingsid: Sbn 

2022.1730. 
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2 (2) 

Beslut - Förlängning av igångsättningstid i tillstånd enligt miljöbalken för verksamhet 

med djurhållning inom fastigheten Ramsåsa 14:4 - Ramshill AB, handlingsid: Sbn 

2022.1659. 

Ordförandebeslut gällande värdering av Tomelilla kommuns fibernät – signerat, 

handlingsid: Sbn 2022.1752. 

Beslut - Rev § 62/2022 Yttranden gällande granskning av direktupphandlingar, 

handlingsid: Sbn 2022.1768. 

 
 
Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

 

Johanna Kandell 

Nämndsekreterare 
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Månadsrapport Tomelilla september 2022 
 

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

0417-77 78 00 l osterlenva.se l kontakt@osterlenva.se  
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Månadsrapport Tomelilla september 2022 
 

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

0417-77 78 00 l osterlenva.se l kontakt@osterlenva.se  

 

VD har ordet 
 
Hösten har verkligen börjat i raketfart! Det har redan gått 2 år sedan bolaget hade sin 
start och de firade vi med tårta den 1 september. Det är verkligen roligt att se tillbaka 
och reflektera över hur mycket som vi lyckats åstadkomma på en så kort tid. Allt är inte 
perfekt, men det kommer. 
 
En glädjande nyhet är att vi från och med årsskiftet rekryterat en säkerhetschef. Henrik 
Olsson heter han och kommer närmast från Ramböll där han arbetet med Säkerhet- och 
planeringsfrågor. 
 
Vi våra projekt flyter på bra och under nästa år så kommer vi att ha väldigt bra 
förutsättningar att klara dricksvattenförsörjningen inom 
Simrishamns kommun när ledningen från Ystad tas i drift. 
 
Den generella kostnadsökningen i omvärlden gör tyvärr just nu 
att vi får mycket mindre för pengarna, vilket gör att vi måste vara 
ännu mer noggranna i våra prioriteringar framöver. En 
gemensam bild av vad som krävs mellan ägarkommunerna och 
bolaget är därför direkt avgörande för att VA-kollektiven ska få ut 
så mycket som möjligt för varje satsad krona. 
 
Men genom delaktighet och framåtanda så löser vi det tillsammans! 
 
Johan Persson  
VD  

 

Kundtjänst och intern service 
Sammanfattning: 
 
Hösten rivstartar med fokus på service för kunderna, dels genom att påbörja arbetet 
med ”Mina sidor” på hemsidan, dels genom utredning av vilka system som finns för att 
hantera inkomna ärende och vilket av dessa som uppfyller vårt behov. September var 
något lugnare gällande förfrågningar om nyanslutningar.  
 
 
 

Kundtjänst/ administration 
Betydande händelser: 
 
Det kom in både färre samtal och ärende under september, en av anledningarna kan 
vara att fritidsboende återvänder till sin permanenta bostad. 

Gemensamma nyckeltal: 
 

Växelärende September Augusti Juli 

Antal inkomna samtal 478 532 502 

Svarsprocent (%) 95 87 92 

Genomsnittlig kötid (sek) 29 60 49 

Snitt samtalstid (min) 2:45 3:02 2:29 

Antal kopplade samtal 50 59 60 

 
Nyckeltal för Tomelilla kommun: 

Kundservice via mejl Antal Andel (%) 

Antal hanterade ärende varav: 115 100 

Anslutningsärende 7 6 

Mätaravläsningar 10 9 

Bygglovsremisser 4 4 

Fakturafrågor 32 28 

Felanmälningar 3 2 

Kundklagomål 3 2 

Källaröversvämningar 0 0 

SMS-tjänst 0 0 

Vattenmätarbyte 7 6 

Ägarbyte 19 17 

Övrigt 30 26 

 

Fakturaservice Antal 

Skickade fakturor 0 

Skickade påminnelser 142 

Ärende till inkasso 0 

Ärende till avstängning 0 
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Månadsrapport Tomelilla september 2022 
 

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

0417-77 78 00 l osterlenva.se l kontakt@osterlenva.se  

 

Mätarservice Antal 

Mätarbyten 39 

Kontrollerade mätare 0 

Förgävesbesök 1 

Underkända anläggningar 0 

 

VA-kollektivet Antal 

Anläggningar 3 736 

Kunder 3 700 

Mätare 3 710 

 
Upphandling 
Betydande händelser: 
 
Överprövningsprocessen är över och ramavtalet för utredning av tillskottsvatten har nu 
tilldelats. Upphandlingar som ej är ortsbundna avser båda kommunerna.  

Typ av upphandling Upphandling avser Status Värde (ca) 

Ramavtal Utredning tillskottsvatten Tilldelad 1 300 000 kr/år 

Entreprenad Ledningsunderhåll och 
ledningsförnyelse FKU 
Vitabyvägen 

Tilldelad 1 900 000 kr 

 
IT 
Betydande händelser:  
 
Höstens fokus på att undersöka och implementera olika system för att utöka servicen för 
kunder tar upp en stor del av IT-avdelning tid.  
 

Teknik och projekt 
Betydande händelser: 
 
Sedan sommaren har fokus varit på utredningar och förberedande åtgärder för 
kommande projekt.  Vi har startat upp förstudie och bidragsansökningar för 
pyrolysanläggningen på Stengården, börjat planera för nyförläggande av spillvattennät i 
Havängs fritidsby, ledningssanering av hela Vitaby tätort, bevarandestudie av 

rötanläggningen på Rosendal, ombyggnad av Eljaröd och Fågeltofta vattenverk, större 
solcellsanläggningar mm.  
 
Investeringsprojekten fortlöper som planerat där största och mest betydande händelsen 
är uppstarten av ”Ystadvatten” som anläggs i egen regi. Därutöver pågår sanering av 
Hantverksgatan i Tomelilla samt relining av inloppsledning till Rosendal. Gällande 
relining så kommer även ledningen mellan Tommarp och Björsjö att relineas nu under 
hösten.  

 
Angående resursfrågan så kommer avdelningen gå ut med en ny rekryteringsomgång för 
Automationsingenjör (formas om till El- och automationsansvarig) och en annons för 
projektledare med inriktning maskin- och processmontage.  
 

Drift och underhåll 
Sammanfattning: 
 
Arbetet med den kommande organisationsförändringen från och med årsskiftet 
fortsätter. Förändring innebär bland annat att vatten och avlopp blir egna grupper. Den 
1 september anställdes en ny gruppledare för avlopp. Samtidigt pågår förhandlingar om 
ett nytt beredskapsavtal. Varje grupp kommer ha sin egen beredskap var för sig, vatten, 
avlopp och rörnät. 
 
I juni gick rötkammaren på Rosendals reningsverk sönder. Det pågår fortsatt arbete för 
att hitta lösningar. Samtidigt pågår en utredning på regnvattenbassängen.  
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Månadsrapport Tomelilla september 2022 
 

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

0417-77 78 00 l osterlenva.se l kontakt@osterlenva.se  

Dricksvattenproduktion 
Nyckeltal: 
 
För septembermånad redovisas enbart produktionen i Smedstorps vattenverk.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spillvattenrenin 
Nyckeltal: 
 
112 038 m3 avloppsvatten har renats i våra anläggningar i september.  
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Månadsrapport Tomelilla september 2022 
 

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

0417-77 78 00 l osterlenva.se l kontakt@osterlenva.se  

Ledningsnät  
Nyckeltal: 
 

Akuta åtgärder: Antal T-la S-hamn 

Akuta åtgärder varav:       

Vattenläckor 7 3 4 

Ventilbyte 7 1 6 

Ledningsras 1 0 1 

Avvloppstop 11 4 7 

Filmat 970 359 611 

Spolat 970 359 611 

Rotskuret 0 0 0 

Rökning 0 0 0 

Luftvattenspol 0 0 0 

Ledningskoll 174 76 98 

LTA/LPS 31 10 21 

Råttor 111 73 38 
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 BESLUT 1(5)

2022-10-13 551-22517-2022

 

1270-94-028

Ramshill AB
ramshill.holstein@telia.com 

       

       

     

Postadress Besöksadress Bankgiro Telefon E-post 

205 15 Malmö Södergatan 5 000000 010-224 10 00 vx skane@lansstyrelsen.se
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A Telefax www 

010-224 11 00 www.lansstyrelsen.se/skane

Förlängning av igångsättningstid

Beslut
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne förlänger igångsättningstiden 
i tillstånd enligt miljöbalken från den 31 augusti 2017 (dnr 551-23931-2015) för 
verksamhet med djurhållning inom fastigheten Ramsåsa 14:4 i Tomelilla kommun. 
Den utökade verksamheten ska ha satts igång senast den 1 januari 2023, annars 
förfaller tillståndet.

Verksamhetsutövaren ska meddela tillsynsmyndigheten när verksamheten sätts 
igång.

Detta beslut gäller när det har fått laga kraft.

Delgivning och överklagande
Beslut om kungörelsedelgivning och hur man överklagar, se bilaga.

Redogörelse för ärendet

Gällande tillstånd
Miljöprövningsdelegationen lämnade den 31 augusti 2017 (dnr 551-23931-2015) 
Tommy Bengtsson tillstånd enligt miljöbalken till djurhållning på fastigheten 
Ramsåsa 14:4 i Tomelilla kommun. Tillståndet avser fortsatt och utökad 
djurhållning med ca 1 000 platser för mjölkkor, ca 2 000 platser för ungdjur samt 
fårproduktion motsvarande 8 djurenheter, totalt 1 598 djurenheter. Tillståndet har 
under år 2020 övertagits av Ramshill AB, nedan kallat bolaget.
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BESLUT 2(5)

2022-10-13 551-22517-2022
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Den med tillståndet avsedda verksamheten skulle ha satts igång senast fem år efter 
det att tillståndet vunnit laga kraft annars förfaller tillståndet. Tillståndet fick laga 
kraft den 29 september 2017.

Ärendets handläggning
Bolagets ansökan om förlängd igångsättningstid har kungjorts i ortstidning. Inga 
synpunkter har kommit in från allmänheten.

Miljöprövningsdelegationen har genomfört remissförfarande. Då de remiss-
instanser som yttrat sig har tillstyrkt ansökan och i övrigt inte framfört några 
synpunkter, har Miljöprövningsdelegationen bedömt det obehövligt att bereda 
bolaget tillfälle att bemöta de yttranden som kommit in.

Yrkanden
Bolaget önskar förlängning av igångsättningstiden för den sista stallbyggnaden till 
och med den 1 januari 2023.

Bolagets redovisning
Av ansökningshandlingarna framgår bl.a. följande.

Med anledning av den nu oroliga situationen i omvärlden med bland annat mycket 
osäkra leveranser av material liksom möjlighet att garantera personal som kan vara 
med vid byggnationen, ses möjligheten att slutföra den sista delen i utbyggnaden 
såsom tidigare planerats som osäker. För att inte riskera att denna sista del i 
tillståndet förfaller önskas därav en förlängning. Avsikten är dock att så snart som 
det är möjligt bygga det sista som är kvar (material är beställt) som omfattas av 
tillståndet, förhoppningsvis tidigare än angiven tid för ansökt förlängning.

Kriget som pågår i Ukraina får flera följdverkningar runt om i världen och en väldigt 
konkret effekt för byggbranschen i stort men även för den enskilde i form av 
svårigheter med byggmaterial och bemanning. Det råder en stor osäkerhet över 
såväl hur prisstegring på material påverkar den faktiska möjligheten att köpa in det 
sista av det som krävs för att slutföra byggnationen inom tiden för igångsättnings-
tiden för tillståndet. Men än mer avgörande då mycket redan nu är införskaffat är att 
den anlitade arbetskraft som var uppbokad för att arbeta med stallbyggnaden i 
nuläget är fast i Ukraina.

Fortfarande har inte den personal som hade för avsikt att använda för att färdigställa 
byggnaden kunnat lämna Ukraina p.g.a. kriget. Utan dessa ser bolaget inte hur det 
ska kunna gå vidare just nu. Men det är bolagets förhoppning att de ska kunna 
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återvända till Sverige inom den närmaste tiden, det är i alla fall de indikationerna 
bolaget får.

Stallbygget är redan så långt igångsatt att det torde stå utom allt tvivel att föresatsen 
är att få klart detta så snart som det bara är möjligt, men att ange någon exakt tid är 
svårt med tanke på omständigheterna. Den tid som ansökan gäller är den tid bolaget 
ser att det som absolut längst skulle kunna ta.

Att när möjlighet finns, då inte kunna färdigställa byggnaden p.g.a. att igång-
sättningstiden gått ut vore förödande både med tanke på redan gjorda utlägg liksom 
den planering som finns i besättningen för att hålla tjurar i stallet. Vid senaste 
tillsynsbesöket påtalade Länsstyrelsen själv att det kunde vara bra att förlänga tiden 
för igångsättningstiden för att vara på säkra sidan om byggprocessen drog ut på 
tiden.

Samtliga delar i tillståndet vad avser stallbyggnader för mjölkkor och rekrytering är 
genomförda och i drift. Stallbyggnaden för inhysning av tjurar är det som kvarstår. 
En del markberedning är gjord och takstolar för byggnaden är redan resta.

Sedan tillståndet beslutades 2017 har inga förändringar skett i omgivningen vare sig 
vad gäller närboende eller topografi som utgör skillnad i bedömningsunderlag för 
igångsättningstid.

Yttranden

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har tillstyrkt ansökan och anfört bl.a. följande.

Verksamheten är i huvudsak utbyggd enligt det nya tillståndet, även funktioner som 
dagvattendamm finns på plats så bolaget innehåller de föreskrivna villkoren. 
Länsstyrelsen ser inte att förutsättningarna för den tillståndsgivna verksamheten har 
ändrats sedan tillståndet gavs. Vidare anser Länsstyrelsen att de villkor som 
fastställts i tillståndet fortsatt är relevanta.

Länsstyrelsen anser att det bolaget framför om att den anlitade arbetskraften är fast i 
Ukraina på grund av kriget där, är en omständighet som ligger utanför bolagets 
kontroll och därmed kan anses vara giltiga skäl för att förlänga igångsättningstiden. 
Länsstyrelsen bedömer att bolaget även visat att synnerliga olägenheter skulle uppstå 
för bolaget om tillståndet förfaller, i och med att bolaget redan har införskaffat 
material till, samt påbörjat, byggnationen. Länsstyrelsen anser därmed att det finns 
skäl att förlänga igångsättningstiden i enlighet med bolagets yrkande.
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Miljöprövningsdelegationens bedömning
Av 24 kap. 2 § miljöbalken framgår att ett tillstånd förfaller om tillståndshavaren 
inte iakttar de bestämmelser som har meddelats i tillståndsbeslutet i fråga om tid 
inom vilka arbetena ska vara utförda eller den tid inom vilken igångsättning ska ha 
skett. Om tillståndshavaren visar att denne har giltigt skäl för dröjsmålet eller att 
synnerliga olägenheter skulle uppstå om tillståndet förfaller, kan tillståndsmyndig-
heten förlänga tiden med högst tio år. Tillståndsmyndigheten får föreskriva nya eller 
strängare villkor efter vad som är skäligt. Ansökan om förlängning ska göras innan 
den föreskrivna tiden har gått ut.

Ansökan om förlängning av igångsättningstiden har kommit in inom föreskriven tid.

Bolaget har framfört att byggnationen av det sista stallet är påbörjad och att material 
för färdigställandet är inköpt, men att det riskerar att inte blir klart inom 
igångsättningstiden eftersom personal som är anlitad för att färdigställa byggnaden 
inte har kunnat lämna Ukraina på grund av kriget. Vidare har bolaget framfört att 
avsikten är att så snart som det är möjligt bygga det sista som är kvar. bolaget har 
uppgett att förutsättningarna i området inte har förändrats.

Ingen av remissinstanserna har motsatt sig en förlängning av igångsättningstiden.

Miljöprövningsdelegationen anser att det bolaget har angett sammantaget utgör 
tillräcklig grund för att rekvisitet giltiga skäl ska anses uppfyllt samt att bolaget visat 
att synnerliga olägenheter skulle uppstå om tillståndet förfaller. 
Miljöprövningsdelegationen anser därför att igångsättningstiden kan förlängas i 
enlighet med bolagets yrkande. Det bedöms inte finnas behov av nya eller strängare 
villkor för verksamheten.

Beslut i ärendet har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne. 
I beslutet har deltagit Emanuel Beyer, ordförande och Charlotte Jönsson, 
miljösakkunnig. Föredragande i ärendet har varit Kajsa Cinthio, Länsstyrelsens 
miljöavdelning.

Emanuel Beyer Charlotte Jönsson

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/skane/om-oss/om-webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-
personuppgifter.html.
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BESLUT 5(5)

2022-10-13 551-22517-2022
1270-94-028

 

Bilaga:
Beslut om kungörelsedelgivning och hur man överklagar

Exp. till:
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se 
Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se 
Tomelilla kommun, kommun@tomelilla.se 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund, exp@ystadosterlenmiljo.se 
Länsstyrelsen Skåne
Aktförvararen
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    Bilaga 

  
  

    
    

 

  
 

       

       

 

     

Postadress Besöksadress Bankgiro Telefon E-post 

205 15 Malmö Södergatan 5 102-2847 010-224 10 00 vx skane@lansstyrelsen.se 
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A  Telefax www 
   010-224 11 00 www.lansstyrelsen.se/skane 

 

BESLUT OM KUNGÖRELSEDELGIVNING 
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne förordnar med stöd av 47 och 
49 §§ delgivningslagen (2010:1932), att delgivning av detta beslut ska ske genom 
kungörelse. Kungörelsen ska inom tio dagar härefter införas i Post- och Inrikes 
Tidningar och i tidningen Ystads Allehanda 
 
Beslutet hålls tillgängligt på Länsstyrelsens enhet för ärendestöd, Södergatan 5, 
Malmö, samt översänds till aktförvararen: Kommunkansliet,  
273 80 TOMELILLA   
 
Ett exemplar av kungörelsen ska översändas till Tomelilla kommun, till 
Naturvårdsverket, till Havs- och vattenmyndigheten och till ovannämnda 
aktförvarare för att vara tillgängligt för sakägarna.  
 
Delgivning anses ha skett när två veckor har förflutit från beslutet om 
kungörelsedelgivning, om kungörande och övriga föreskrivna åtgärder har skett i 
rätt tid.  
 
HUR MAN ÖVERKLAGAR HOS MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN 
Om ni vill överklaga beslutet ska ni skriva till Växjö Tingsrätt, Mark- och 
miljödomstolen. Överklagandet ska dock skickas till 
skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö. 
 
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar (ange diarienummer) och 
hur ni vill att beslutet ska ändras. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet 
ska ändras. Uppge namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress. Om ni 
har handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning bör ni skicka med 
detta. 
 
Länsstyrelsen måste ha fått ert överklagande senast den 17 november 2022. 
Överklagande av part som företräder det allmänna ska ha kommit in senast den  
3 november 2022. Annars kan överklagandet inte tas upp till prövning. 
 
Behöver ni veta mer om hur ni ska göra kan ni kontakta Länsstyrelsen,  
tfn 010-224 10 00 (växel). 
 
För info om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd   
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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: Monika Jingmond  
Titel: Projektledare - Fiber 
E-post: monika.jingmond@tomelilla.se 
Mobil: 070 – 995 83 07 

Diarienummer: SBN 2022/19 
 
Datum 3 november 2022 

 

Ordförandebeslut gällande värdering av 
Tomelilla kommuns fibernät 

Ordförandebeslut 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Sander Dijkstra (M) beslutar med stöd av 
kommunallagen 6 kap § 39 att uppdra till förvaltningen att ge konsult i uppdrag att 
göra en värdering av Tomelilla kommuns fibernät i enlighet med 
ärendebeskrivningen. 

Ärendebeskrivning 
Ordförandebeslut 

I enlighet med kommunallagen 6 kap § 39 kan ordförande i nämnden fatta 
beslut i brådskande ärenden. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 21 januari 2022 (Sbn § 
3/2022) att förvaltningen skulle se över möjligheterna till försäljning av 
kommunens fibernät, samt redovisa för- och nackdelar med att äga respektive sälja 
fibernäten. Detta har gjorts och återrapporterats till samhällsbyggnadsnämnden den 
17 juni 2022. 

 

”Översyn av möjligheter till försäljning av Tomelilla kommuns fibernät”, skriven av 
Per Bengtsson, av extern konsult, är framtagen. Även ett juridiskt utlåtande gällande 
stödregler har gjorts av Amir Daneshpip, Reuterman Advokatbyrå. 
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2 (2) 

Värdering av fibernätet 

Innan förvaltningen går vidare i en eventuell försäljningsprocess har ledande politiker 
lyft frågan vad fibernätet i Tomelilla kommun kan vara värt. Det finns 
marknadsaktörer som är intresserade av att köpa Tomelilla kommuns fibernät men 
det är svårt att se om eventuella inkomna anbud, vid en försäljning, är rimliga eller ej. 
Förvaltningen har tagit in offert på vad en värdering av Tomelilla kommuns fibernät 
kan kosta. Kostnaden kommer att belasta samhällsbyggnadsnämnden. 

Ekonomiska konsekvenser 
En värdering av Tomelilla kommuns fibernät har en uppskattad kostnad på cirka 
90 000 kronor.  

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

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

Uppföljning 
Förvaltningen ger konsult i uppdrag att utföra en värdering av fibernätet och när den 
är utförd, återkoppla till samhällsbyggnadsnämnden om resultatet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, projektledare – fiber Monika Jingmond, 2022-11-03. 

 

Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

Monika Jingmond 

Projektledare - Fiber 

 

Beslutet skickas till:  

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson 

Projektledare – fiber Monika Jingmond 

Samhällsbyggnadsnämnden för kännedom 
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Ordförande samhällsbyggnadsnämnden: Sander
Dijkstra
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Rev § 62 Dnr REV 2022/19 

Yttranden gällande granskning av 
direktupphandlingar 

Revisorernas beslut 
Revisorerna beslutar att lägga kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens 
yttranden till handlingarna. 

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

Skriftliga yttranden från kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden har 
inkommit och behandlas på dagens sammanträde. 

Förslag till beslut 
Revisorerna beslutar att lägga kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens 
yttranden till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-10-04, handlingsid: Rev 
2022.282 

Ks § 107/2022 Svar på revisorernas granskning av direktupphandlingar, handlingsid: 
Rev 2022.262 

Sbn § 70/2022 Revisorernas granskning av direktupphandlingar, handlingsid: Rev 
2022.260 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 62 forts 

Tidigare behandling 
Revisorerna 2022-06-21 (Rev § 38/2022), Granskning av direktupphandlingar 
Revisorerna beslutar följande: 

- Att godkänna granskningsrapport ”Granskning av direktupphandlingar”. 

- Att översända granskningsrapport och missivskrivelse till 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen för yttrande senast 2022-
10-01 samt till kommunfullmäktige för kännedom. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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