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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 2023/2 
 
Datum 16 januari 2023 

 

Dialoger och informationsärenden 2023-
01-27 - samhällsbyggnadsnämnden 

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

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden genomför idag dialoger och information enligt följande: 
 
Information från kanslichef Johan Linander 
Jäv och sekretess 
 
Arvoden och förlorad arbetsförtjänst 
 
Information från ordförande Sander Dijkstra (M) 
 
Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
Presentation av samhällsbyggnadsverksamheten 
 
Generell information från samhällsbyggnadsverksamheten 
Det nytillkomna utskottet innebär ett mer pressat schema för ärendehanteringen. Det 
gör att rutinerna behöver skärpas ytterligare och att det kommer bli svårare att hålla 
tider för inlämning av handlingar till beredningarna. Vi vet alla om att det är ett 
tuffare schema och gör vårt bästa för att planeringen ska hålla. 
 
Information från teknisk chef Ulrika Olsson 
Dammen i Skåne Tranås 
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Ulrika informerar kring dammen i Skåne Tranås. 
 
Styrgrupp ny skola 
Förtroendevalda och tjänstemän har kallats till ett första styrgruppsmöte för den nya 
skolan som ska projekteras och upphandlas. 
 
Teknisk säkerhet 
Ulrika redogör för den tekniska säkerheten i kommunen kopplat till 
samhällsbyggnadsverksamheten. Redogörelse av avtal och en historisk beskrivning av 
exempelvis tidigare samarbete med Ystads kommun och Simrishamns kommun. 
 
Information från planeringsingenjör Håkan Berggren 
Belysning i Kronoskogen 
Arbetet pågår nu med att anlägga belysningen i löparslingan. 
 
Träff med Trafikverket 
Det är snart dags för nästa träff med Trafikverket. 
 
Information från nämndsekreterare Johanna Kandell 
Årshjul för samhällsbyggnadsnämnden 2023 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2023-01-16. 

Årshjul för samhällsbyggnadsnämnden 2023 (reviderad 2023-01-20), handlingsid: 
Sbn 2023.304. 

 

Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

Johanna Kandell 

Nämndsekreterare 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Sbnau § 2 Dnr SBN 2022/43 

Internbudget för 
samhällsbyggnadsnämnden 2023 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts 
förslag till samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar lämna över internbudget 
för samhällsbyggnadsnämnden 2023 utan förslag till beslut. 

Ärendebeskrivning 
Mål och budget 2023 med plan för 2024–2025 antogs av 
kommunfullmäktige den 30 november 2022 (Kf § 118/2022). 
 
Efter kommunfullmäktiges beslut har förvaltningen upprättat förslag till 
internbudget 2023 utifrån de budgetramar som tilldelats för 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens totala budget för 2023 uppgår till cirka 
50 331 000 kronor. 
Eftersom nämnden har fått en effektivering på motsvarande 3 600 000 
miljoner kronor lämnar förvaltningen ett förslag på internbudget som innebär 
att verksamheten gör generella besparingar men också direkta besparingar. 
Exempelvis föreslås att ingen julbelysning och påskpynt sker under 2023 
(500 000 kronor), minskat underhåll av lekplatser samt färre klippningar av 
grönytor.  
Utöver detta föreslås att vägbidraget till enskilda för 2023 utgår (850 000 
kronor). Detta vägbidrag har i stället belastat resultatet för 2022, vilket innebär 
att inga vägföreningar påverkas. 
De åtgärder som inte är av generell karaktär är till stor del hur-frågor, men 
eftersom dessa åtgärder kommer att väcka reaktioner bland allmänheten anser 
förvaltningen att dessa åtgärder ska inkluderas i nämndens beslut. 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 2 forts. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte beaktat förväntade driftskostnadsökningar. I samband 
med tertial 1 kommer förvaltningen återkomma till nämnd med förslag på hur 
dessa kostnadsökningar ska hanteras. 
 

Barnperspektivet 
Barnperspektivet har beaktats i de verksamheter där barn förekommer. 
Minskat underhåll innebär ingen ökad risk för barn och ungdomar eftersom 
lekplatserna även i fortsättningen kommer att besiktas. 
 

Miljöperspektivet 
Färre klippningar av grönytor kan bidra till ökad biologisk mångfald. 
 

Uppföljning 
Nämnden följer upp sin internbudget tre gånger per år; vid delårsbokslut 1 januari-
april 2023, delårsbokslut 2 januari-augusti 2023 samt vid årsbokslut 2023 efter 
verksamhetsårets slut. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta internbudget för 
samhällsbyggnadsnämnden 2023 med handlingsid: Sbn 2023.40. Nämndens 
beslut innebär att vägbidraget för 2023 utgår, ingen julbelysning eller påskpynt, 
minskat underhåll av lekplatser samt färre klippningar av grönytor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn 2023.61. 

Internbudget för samhällsbyggnadsnämnden 2023, handlingsid: Sbn 2023.40. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Thony Blomgren (SD) yrkar på att överlämna internbudget 2023 till 
samhällsbyggnadsnämnden utan förslag till beslut. 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott beslutar i enlighet med Thony Blomgrens (SD) yrkande. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunfullmäktige 

Tillförordnad ekonomichef Mariana Vikström 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Verksamhetscontroller Emelie Olsson 
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Internbudget 2023 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Ekonomi Budget 2023 Budget 2022 

Nettokostnadsram (tkr) 50331 52162 

 
1. Omvärldsanalys 

Den närmaste utmaningen i närtid är de kostnadsökningar som finns för uppvärmning och el, men även 
livsmedel. Det finns inget i nuläget som tyder på att kostnadsnivån kommer att återgå till en mer konservativ 
nivå. 

 Samhällsbyggnadsverksamheten har en central del i såväl den strategiska planeringen som den direkt operativa 
delen. Verksamheten måste därför sträva efter att bli tydligare med hur verksamheten ska utvecklas 
tillsammans med andra verksamheter och hur vi kan utveckla kommunen. 

 
Infrastruktur för de olika trafikslagen är viktiga faktorer som påverkar invånarnas vardag där 
samhällsbyggnadsverksamheten har en funktion att fylla. Trafiksäkerhet och trygghet är två faktorer som är 
viktiga för nämnden och dess verksamhet. 

 
Samhällsbyggnadsverksamheten måste fortsätta ha medborgardialog och vara tydliga med vad de resurser som 
verksamheten har går till. Bättre kommunikation och tydlighet kan eventuellt leda till att synpunkter minskar, 
vilket vi redan sett signaler på. 

 
En utmaning som finns i kommunen är balansen mellan tätorten Tomelilla och de mindre orterna i kommunen. 
En tätort som är attraktiv och som upplevs som trygg och ren innebär att fastighetsägare och affärsidkare vill 
satsa och utveckla sin verksamhet. Samhällsbyggnadsverksamheten kommer att ta fram specifika program för 
de olika tätorterna och ha dialog med medborgarna om hur de vill att just sin tätort ska utvecklas. 

En annan utmaning är att de medel som finns i driftsbudgeten 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 medborgarna. En vacker kommun 
med mycket grönska, träd och blommor bidrar till välmående och stolthet. Därför är det en stor utmaning att 
växla upp verksamheten och att överväga hur resurser kan skapas för att leva upp till detta. Kommunen är en 
aktör i den utvecklingen. Samtidigt är det av vikt att nämna att andra parter; såsom föreningar, företag och 
enskilda fastighetsägare även de behöver ta sitt ansvar för att höja trivselkänslan i kommunen.  

Denna internbudget är lägre än tidigare internbudgetar. Den besparing/effektivisering som finns på ca 3,6 mnkr 
innebär att verksamheten kommer bland annat att sluta göra visa saker såsom julskyltning och påskpynt. Enbart 
denna del innebär att kostnaderna minskar med ca 500 tkr. Därutöver sker en förtida utbetalning av vägbidrag 
till enskilda väghållare på 850 tkr. Kostnaden belastar resultatet för 2022. Resterande belopp är generella 
besparingar där enskilda chefer får omprioritera inom sin budget. 

 
 

1.1 Tomelilla kommuns utgångspunkter 

Tomelilla ska vara platsen för inspiration och utveckling, här bygger vi ett hållbart samhälle för kommande 
generationer. Visionen pekar ut riktningen, beskriver ett önskat framtida tillstånd och tar hänsyn till de sociala, 
ekologiska och ekonomiska perspektiven. 

 
 

2. Verksamhetsidé 

Att fortsätta förmedla samt tolka och tillämpa de lagar och riktlinjer som styr verksamheten tillsammans 
med den politiska ambitionen i samhällsbyggandet. 
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Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och miljömedvetet sätt med omtanke om kunder, invånare 
och besökare samt bidra till en hållbar samhällsutveckling. 

3. Nämndens uppdrag 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för följande: 
• Drift och underhåll av kommunens fastigheter och anläggningar. 
• 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. 
• Kommunens intressen i vattenråd och dikningsföretag. 
• Tillgänglighetsfrågor. 
• Miljöfrågor. 
• Kommunens måltidsfrågor och dess utveckling. 
• Bostadsanpassningsbidrag. 
• Ansvarsområden av samma typ, förutsatt att ingen annan nämnd ansvarar för det. 

 
 

4. Fördelning av budget 

Tilldelad ram fördelas enligt nedan, se tabell.  

 
Grundram 

  
52162 

 

uppräkning pkv 3,5% 
  

1826 
 

Besparing  
  

-3657 
 

Delsumma 
   

50331 
Verksamhet som avgår plan 

 
-2335 48446 

Verksamhet som tillkommer städ 
 

450 
 

Tilldelad Ram 2023, Efter 
justering i T1 2023 

  
48446 

 

 

Fördelning av driftsbudget i tusentals kronor 

Justering för Städverksamhet och Plan utförs i samband med tertial 1. 
 

 

D riftsbudget B udget 2023 K ommentarer B esparing Ny R am 2023
Nämnd 239 E ndast uppräkning enligt P K V 0 239
S amhällsbyggnad centralt 4658 E ndast uppräkning enligt P K V -301 generell besparing 4357

G ata/P ark
Ö vergripande

16829 E ndast uppräkning enligt P K V -1156 vägbidrag 850 tkr 
generell besparing

15673

G ata P ark D rift 9360 E ndast uppräkning enligt P K V -2200 julbelysning, påskpynt, 
generellt minskat underhåll på 
lekplatser och grönytor 
exempelvis  
färre klippningar av grönytor

7160

P lan 2335 F lyttas  till K S 2335
F astighet -587 E ndast uppräkning enligt P K V -587
F ritidsverksamhet 8175 E ndast uppräkning enligt P K V 8175
B ad 9926 10273 E ndast uppräkning enligt P K V 10273
Måltidsverkstan 2706 E ndast uppräkning enligt P K V 2706
S täd 0
S umma Netto B udget 52162 53988 -3657 0 50331

-567
7899

2615

B udget 2022
231

4500

16258

9043

2257
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Sbnau § 3 Dnr SBN 2022/173 

Beslutsattestanter inom 
samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhetsområde 2023 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts 
förslag till samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar utse beslutsattestanter avseende 2023 i enlighet 
med bilaga, handlingsid: Sbn 2023.42. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog den 12 februari 2018 (Kf § 8/2018) nytt 
attestreglemente för Tomelilla kommun. I reglementet anges att nämnderna årligen 
ska anta en lista med attestanter och beloppsgränser. 

Beloppsgränserna för beslutsattest är anpassade efter storleken på de högsta 
kostnadsposter man har inom sin respektive nämnd. 

Ekonomiska konsekvenser 
Det fastställda reglementet reglerar möjligheten att attestera fakturor och därmed 
minska de ekonomiska riskerna för felaktiga utbetalningar. 

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 
I riskanalysen görs bedömning om rutinen ska vara en del i internkontrollplanen för 
verksamhetsåret. 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 3 forts. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar utse beslutsattestanter avseende 2023 i enlighet 
med bilaga, handlingsid: Sbn 2023.42. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, verksamhetscontroller Emelie Olsson, handlingsid: Sbn 2023.62. 

Förslag till beslutsattestanter 2023, handlingsid: Sbn 2023.42. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

Tillförordnad ekonomichef Mariana Vikström 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Teknisk chef Ulrika Olsson 

Driftchef Rasmus Simonsen 

Driftchef Håkan Johansen 

Driftchef Ingela Dejenfelt 
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Ansvar Befattning Nuvarande Ersättande befattning Nuvarande Nivå 
30000 Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius Tf. Samhällsbyggnadschef Ulrika Olsson 5 
31000 Teknisk chef Ulrika Olsson Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 4 
31010 Gata/Park drift Rasmus Simonsen Teknisk chef Ulrika Olsson 4 
31020 Fastighet Håkan Johansen Teknisk chef Ulrika Olsson 4 
31030 Fritidsverksamhet Håkan Johansen Teknisk chef Ulrika Olsson 4 
31040 Måltidsverkstan Ingela Dejenfeldt Teknisk chef Ulrika Olsson 4 
31041 Samordnad varudistribution Ingela Dejenfeldt Teknisk chef Ulrika Olsson 4 
31042 Österlenbadet Ingela Dejenfeldt Teknisk chef Ulrika Olsson 4 
31043 Städverksamhet Ingela Dejenfeldt Teknisk chef Ulrika Olsson 4 

 
 

Nivå 1 100 000 
Nivå 2 500 000 
Nivå 3 1 000 000 
Nivå 4 2 500 000 
Nivå 5 5 000 000 

 

Förslag till beslutsattestanter inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde 2023
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Sbnau § 4 Dnr SBN 2022/182 

Delegeringsregler för 
samhällsbyggnadsnämnden 
mandatperioden 2023-2026 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts 
förslag till samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta delegeringsregler för 
samhällsbyggnadsnämnden mandatperioden 2023–2026 med handlingsid: Sbn 
2023.43. 

Ärendebeskrivning 
Nämnders delegeringsregler ska revideras i samband med en ny mandatperiod.  

I bifogat förslag till delegeringsregler för mandatperioden 2023–2026 har vissa 
ändringar och kompletteringar skett jämfört med gällande regler. Det som tagits bort 
är överstruket och markerat med gul botten. Det som tillkommit har röd text. 

 

I förslaget till samhällsbyggnadsnämndens delegeringsregler framgår i vilka fall 
nämnden delegerar sin beslutanderätt. Ett ärende som är beslutat på delegation kan 
inte upphävas av nämnden utan kan endast ändras av högre instans efter överklagan. 

Redovisning av delegeringsbeslut 
Delegeringsbeslut ska alltid anmälas till nämnden. Anmälan kan ske genom att lämna 
in antingen ett protokoll eller en förteckning med en kortfattad beskrivning över de 
fattade besluten. Det ska av de inlämnade handlingarna framgå under vilken 
tidsperiod delegationsbesluten har fattats. Anmälan ska ske snarast efter det att 
beslutet fattats. För samhällsbyggnadsnämnden redovisas delegeringsbeslut vid varje 
sammanträde och de grupperas och redovisas månadsvis. 

Syftet med anmälningsskyldigheten är dels att tillgodose nämndens informations- och 
kontrollbehov, dels att se till att beslutet vinner laga kraft. Ett kommunalrättsligt 
beslut vinner laga kraft efter tre veckor räknat från den dag då det tillkännagavs på 
anslagstavlan att protokollet över beslutet justerats. Vad gäller beslut som fattats med 
stöd av delegation räknas klagotiden från den dag då anslag skett avseende justering 
av protokoll från det sammanträde vid vilket beslutet anmäldes till nämnden. 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 4 forts. 

Delegering av verklig beslutanderätt, det vill säga av beslut i kommunallagens 
mening, ska skiljas från sådana beslut som är av rent förberedande eller verkställande 
art och som grundas på instruktion, tjänsteställning eller liknande. 

Kännetecknande för delegeringsbeslut är att det finns utrymme för alternativa 
lösningar och att det krävs någon form av övervägande eller bedömning av 
beslutsfattaren. Till ledning för gränsdragningen kan också ligga om det förefaller 
rimligt att beslutet ska kunna överklagas. Vid ren verkställighet saknas utrymme för 
bedömningar, såsom vid exempelvis avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa. Så är 
även fallet för inköp till den egna verksamheten inom beslutad budget, under 
förutsättning att upphandling enligt lagen om offentlig upphandling inte måste ske.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte funnit att beslut om delegeringsregler får några direkta 
konsekvenser. Indirekt bör tydliga och genomarbetade delegeringsregler innebära att 
riskerna för felaktiga beslut som kan få negativa ekonomiska konsekvenser minskar. 

Barnperspektivet 
Tydliga delegeringsregler ökar förutsättningarna för att korrekta beslut fattas av rätt 
person, vilket bör vara gynnsamt även ur barnperspektivet. 

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

Uppföljning 
Varje mandatperiod eller oftare vid behov. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta delegeringsregler för 
samhällsbyggnadsnämnden mandatperioden 2023–2026 med handlingsid: Sbn 
2023.43. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn 2023.63. 

Delegeringsregler för samhällsbyggnadsnämnden mandatperioden 2023–2026, 
handlingsid: Sbn 2023.43. 

_________ 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Kommunstyrelsen för kännedom 

Kanslichef Johan Linander 

KFS/Johanna Kandell 
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TOMELILLA KOMMUN 
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 

Nr X XX:X 
  

 
 

Sbn § x/2023   Dnr Sbn 2022/xx 
 

Delegeringsregler för samhällsbyggnadsnämnden 
 

Antagen av samhällsbyggnadsnämnden den xx januari 2023. 
Gäller från xx januari 2023. 
 
Dokumentansvarig politisk instans: Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Dokumentansvarig tjänsteman: Samhällsbyggnadschef 
 
Uppföljning: En gång per mandatperiod eller oftare vid behov. 
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Allmänna riktlinjer för delegeringsbeslut 
 
För att den löpande verksamheten ska fungera smidigt och effektivt fattas merparten av besluten ”på delegering”, som regel av anställd 
personal. Frågor om ansvar och delegering regleras i Kommunallagen - KL (SFS 2017:725). Följande text ger en sammanfattning av syftet 
med, och riktlinjer för, den delegerade beslutanderätten. Begreppet delegering ska i detta fall noga skiljas från delegeringsbegreppet 
inom hälso- och sjukvården, där det avser en på yrkeskompetens och legitimation grundad delegeringsrätt beträffande medicinska 
arbetsuppgifter. Där gäller särskilda regler och författningar. 
 
1 ALLMÄNT 
 
Verksamhetsansvar 
 
Enligt 6 kap 6 § KL ska nämnderna, var och en inom sitt område, se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt, samt enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt. 
 
Delegering 
 
Enligt 6 kap 37 § KL får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller, i enlighet med 7 kap 5 § KL, åt en anställd hos 
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Vem som är delegat framgår av 
delegeringsförteckningen. 
 
Det är alltså samhällsbyggnadsnämnden som bestämmer vem, eller vilka, som ska fatta beslut på nämndens vägnar, och i vilka slags 
ärenden. Den som fattar beslut enligt delegering, d.v.s. på uppdrag av nämnden, gör det alltså som representant för nämnden. Som 
”delegat” har man såväl rättighet som skyldighet att besluta i de ärenden som avses. Delegeringsrätten är knuten till den tjänst eller 
funktion som man innehar. Med stöd av 7 kap 6 § KL får förvaltningschef vidaredelegera sin beslutanderätt. Alla beslut som fattas på 
delegering ska vara inom de av kommunfullmäktige antagna budgetramarna. 
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Om delegaten finner att ett ärende avviker från det normala bör delegaten överlämna ärendet med beslutsförslag till nämnden. 
Ett beslut som är fattat på delegering kan inte ändras av en överordnad chef eller av nämnden. Däremot kan nämnden dra in 
delegeringsrätten, om man är missnöjd med det sätt på vilket den utövas. Nämnden kan också besluta i ärende innan beslut har fattats på 
delegering. 
 
Besvär över beslut fattade av delegat 
 
Nämnden eller överordnad chef är ingen besvärsinstans. Om ett beslut som är fattat på delegering överklagas (under förutsättning att det 
finns besvärsrätt), är det delegaten som ska ta ställning till om beslutet ska omprövas eller inte. (Överläggning med närmaste överordnade 
är dock lämpligt innan beslut fattas.) Vid besvär över ett beslut ska besvärsskrivelsen som regel lämnas till den myndighet (i detta fall 
representerar delegaten myndigheten) som fattat beslutet. Myndigheten avgör då om omprövning ska ske. Om omprövningen innebär att 
den klagandes önskemål bifalles helt skickas ärendet inte vidare till besvärsinstansen (oftast förvaltningsrätten). Om ärendet endast delvis 
omprövas till den klagandes fördel, eller inte omprövas alls, ska besvärsskrivelsen skickas till besvärsinstansen tillsammans med ett yttrande 
från delegaten om skälen till detta. Yttrandet utformas av delegaten själv, efter samråd med sin närmaste överordnade. 
 
Vad får inte delegeras? 
 
I kommunallagen finns också regler om delegeringsförbud (6 kap 38 § KL). I följande slags ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 
- Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 
- Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige. 
- Yttranden med anledning av att beslut av nämnden i sin helhet, eller fullmäktige, har överklagats. 
- Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
- Vissa ärenden som anges i vissa föreskrifter (t ex lag och författning) 
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2 ANMÄLAN AV DELEGERINGSBESLUT 
 
Beslut fattade med stöd av delegering ska anmälas per kalendermånad till samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Det åligger den som fattat beslutet att se till att en sammanställning av besluten eller kopia av beslutshandlingen kommer till nämndens 
kännedom. I många fall kan handlingen eller förteckningen sättas in i en pärm, som genom sekreterarens försorg ska finnas tillgänglig för 
ledamöterna i nämnden. I andra fall ska listan eller handlingen utsändas med sammanträdeshandlingarna. 
 
3 ANDRA BESLUT 
 
Beslut av verkställighetskaraktär 
 
Gränsen mellan beslut efter delegering från nämnden och beslut, som närmast är en form av verkställighet, har betydelse för frågan om 
beslutet kan överklagas genom laglighetsprövning eller om besluten måste anmälas till nämnden. Den gränsen kan inte dras med exakthet. 
 
I regeringens proposition om Kommunallagen skrivs att med beslut avses varje ställningstagande där man väljer mellan olika alternativ och 
där vissa överväganden och bedömningar måste göras. Det framgår emellertid också att när det finns tydliga mål och riktlinjer kan 
ställningstaganden hänföras till verkställighet, även om de innefattar överväganden och bedömningar. 
Praktiskt sett kan en mycket stor del av den kommunala verksamheten anses höra till området ren verkställighet, som inte är 
myndighetsutövning utan är löpande drift av verksamheten. I dessa frågor följer beslutanderätten oftast den anställning man innehar. Här 
behövs ingen uttrycklig delegering för att beslut ska kunna fattas. Dessa frågor är ofta reglerade i lagstiftning, avtal, attestregler eller 
liknande. Hit hör t.ex. en mängd löpande beslut om inköp och beställningar i drifts- och investeringsbudget samt de flesta löpande 
personalärenden. 
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Ärenden i övrigt 
 
Utöver delegeringsbeslut förekommer uppgifter, handlingar, domar, cirkulär, protokoll, korrespondens med mera där det är principiellt 
viktigt att styrelsens ledamöter tar del av informationen, eller informeras om att handlingen förekommer. Handlingen ska då anmälas under 
sammanträdespunkten ”Anmälningsärenden”. 
 
4 ADRESSAT FÖR DELEGERINGSBESLUT 
 
Verksamhetschefens beslutanderätt begränsas till respektive verksamhetsområde. 
 
Begreppet arbetsledning innefattar normalt nivåerna kommundirektör, verksamhetschef, avdelningschef och enhetschef och 
beslutanderätten 
begränsas till respektive ansvarsområde. 
 
Handläggares beslutanderätt begränsas till det normala ansvarsområdet enligt arbetsordning, befattningsbeskrivning eller på annat 
jämförbart sätt. Vid förfall för delegat (t.ex. vid semester, sjukdom eller jäv) gäller att beslutanderätten övertas av tillförordnad ersättare 
eller närmast överordnad. Vid förfall för ordförande övertas beslutanderätten av förste vice ordförande eller andre vice ordförande. 
 
Vidaredelegering är tillåten för förvaltningschef (7 kap. 6 § KL). I Tomelilla kommuns organisation anses kommundirektör, ekonomichef, 
och verksamhetschefer jämställda med förvaltningschef i Kommunallagens mening. 
 
Förutom delegerade ärenden som är angivna i delegeringsordningen, får delegat även besluta i frågor som till art, vikt och omfattning är 
jämförbara med de ärenden som anges för delegaten, i den mån dessa inte delegerats till eller i övrigt åvilar annan. 
 
5 ÖVRIGT 
 
Delegerad beslutanderätt ska normalt utnyttjas endast inom ramen för beviljade och tillgängliga anslag. 
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Innehåll 
 
1 Firmatecknare och underteckningsrätt 
 
2. Förvaltningsärenden 
 
3. Fastighetsärenden 
 
4. Byggnadsverksamhet m.m. 
 
5. Ärenden rörande gator, parker, VA m.m. 
 
6. Trafikärenden 
 
7. Bostadsanpassning 
 
8. Personuppgiftsbehandling 
 
9. Övrigt 
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1 FIRMATECKNARE OCH UNDERTECKNINGSRÄTT  Kommentarer 

1.1 Underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande med vice 
ordförandena som ersättare. 
Kontrasignering av 
samhällsbyggnadschefen 
med nämndens sekreterare 
som ersättare 

 

1.2 Underteckna avtal samt underteckna andra handlingar och skrivelser i 
övrigt. 

Samhällsbyggnadschef  

1.3 Rätt att attestera fakturor följer av attestförteckningen.   

 
 
2 FÖRVALTNINGSÄRENDEN   

2.1 Besluta att avslå en begäran om att få ta del av allmän handling eller 
att lämna ut allmän handling med förbehåll 

Samhällsbyggnadschef Vid tveksamhet ska 
kansliavdelningen rådfrågas. 

2.2 Beslut om att avvisa för sent inkommit överklagande Samhällsbyggnadschef Vid tveksamhet ska 
kansliavdelningen rådfrågas. 

2.3 Beslut i brådskande ärenden där sammanträde inte kan avvaktas Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande 

Kommunallagen 6:39 
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3 FASTIGHETSÄRENDEN   

3.1 Förordna ombud vid fastighetsrättsliga förrättningar Samhällsbyggnadschef med 
rätt till vidaredelegation 

 

3.2 Utsträckning, nedsättning, dödning, sammanläggning och relaxation 
av inteckningar samt utbyte av pantbrev och andra därmed jämförliga 
åtgärder 

Samhällsbyggnadschef med 
rätt till vidaredelegation 

 

3.3 Företräda kommunen vid fastighetsbildningsförrättningar och 
liknande samt i anslutning därtill träffa erforderliga 
överenskommelser 

Samhällsbyggnadschef med 
rätt till vidaredelegation 

 

3.4 Befullmäktigande av ombud i hyresnämnd och arrendenämnd Samhällsbyggnadschef med 
rätt till vidaredelegation 

 

3.5 
3.1 

Ingå hyresavtal, arrendeavtal, tomträttsavtal och andra 
nyttjanderättsavtal upp till fem års avtalstid eller en högsta hyra av 15 
prisbasbelopp/år och avtal 

Samhällsbyggnadschef  
Teknisk chef 

 
 
 

3.6 
3.2 

Godkänna servituts- och ledningsrättsavtal Samhällsbyggnadschef med 
rätt till vidaredelegation 

 

3.7 Teckna vägrätt-, nyttjanderätts-, ledningsrätts- samt övriga 
servitutsavtal som inte är av principiell betydelse för kommunen, 
respektive medverka till upphävande eller ändring av rätt  

Samhällsbyggnadschef med 
rätt till vidaredelegation 
 

 

3.8 
3.3 

Besluta om intrångsersättning eller annan liknande ersättning 
föranledd av entreprenader eller anläggningsarbeten upp till ett 
belopp av 2 prisbasbelopp 

Samhällsbyggnadschef  
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3.9 
3.4 

Besluta om ersättning i samband med översvämningsskador upp till 
ett belopp av 2 prisbasbelopp per fastighet 

Samhällsbyggnadschef   

3.10 
3.5 

Besluta om bidrag till vägsamfällighetsföreningar Samhällsbyggnadschef   

3.11 
3.6 

Överklagande av Skatteverkets beslut i fastighetstaxeringsärenden 
(byggnader) 

Samhällsbyggnadschef   

3.12 På de villkor och pris som fullmäktige fastställt överlåta sådan mark, 
som enligt fastställd detaljplan är avsedd för industriändamål 

Samhällsbyggnadschef, efter 
samråd med nämndens 
ordförande 

 

3.13 På de villkor och pris som fullmäktige fastställt överlåta sådan mark, 
som enligt fastställd detaljplan är avsedd för småhusbebyggelse eller 
flerbostadshus 

Samhällsbyggnadschef med 
rätt till vidaredelegation 

 

3.14 Köp och försäljning av annan mark till en köpeskilling av högst fyra 
prisbasbelopp och/eller 2 000 kvm vid varje tillfälle 

Samhällsbyggnadschef med 
rätt till vidaredelegation 

 

3.15 Köp och försäljning i samband med fastighetsbildningsförrättning till 
ett värde av högst fyra prisbasbelopp och eller 2 000 kvm vid varje 
tillfälle 

Samhällsbyggnadschef med 
rätt till vidaredelegation 

 

3.16 Ansöka om förrättning för ledningsrätt enligt ledningsrättslagen. Samhällsbyggnadschef med 
rätt till vidaredelegation 

 

3.17 Besluta om antagande eller ändring av en detaljplan eller ett program 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken 
6:7. 

Samhällsbyggnadschef med 
rätt till vidaredelegation 
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4 BYGGNADSVERKSAMHET M.M.   

4.1 Besluta om ny- och ombyggnad av kommunens fastigheter till en 
kostnad av 15 prisbasbelopp (pbb) eller lägre 

Samhällsbyggnadschef (över 
15 pbb beslutar nämnden)  

 

4.2 Vara ombud vid entreprenader till en kostnad av 15 prisbasbelopp 
eller lägre  

Samhällsbyggnadschef (över 
15 pbb utser nämnden 
ombud) 

 

4.3 Medgiva byggande närmare fastighetsgräns än 4,5 meter vad avser 
kommunens mark 

Samhällsbyggnadschef   

4.4 Yttrande över bygglovsansökningar i kommunens egenskap av 
fastighetsägare och granne (fastigheter) 

Samhällsbyggnadschef   

 
 
5 ÄRENDEN RÖRANDE GATOR, PARKER, VA M.M.   

5.1 Besluta om ny- och ombyggnad av 
kommunala gator, vägar, allmänna platser, grönområden och VA-
anläggningar till en kostnad av 15 prisbasbelopp eller lägre 

Samhällsbyggnadschef (över 
15 pbb beslutar nämnden) 

 

5.2 Besluta om upplåtelse av kommunens mark Samhällsbyggnadschef   

5.3 Yttrande till polismyndigheten enligt ordningslagen om upplåtelse av 
kommunens mark 

Samhällsbyggnadschef   

5.4 Vara ombud vid entreprenader till en kostnad av 15 prisbasbelopp 
eller lägre 

Samhällsbyggnadschef (över 
15 pbb utser nämnden 
ombud) 

 

5.5 Besluta om anslutning till VA-nätet Samhällsbyggnadschef   

25



11 
 

5.6 Besluta om avstängning av vatten och avlopp på grund av bristande 
betalning 

Samhällsbyggnadschef   

5.7 Företräda kommunen i VA-ärenden Samhällsbyggnadschef  

 
 
6 TRAFIKÄRENDEN   

6.1 Besluta om tillfälliga lokala trafikföreskrifter och dispenser enligt 
trafikförordningen. 

Samhällsbyggnadschef  
 

 

6.2 Besluta om parkeringstillstånd enligt trafikförordningen Samhällsbyggnadschef    

6.3 Besluta om transporttillstånd enligt trafikförordningen Samhällsbyggnadschef  

6.4 Besluta om flyttning av fordon enligt lagen om flyttning av fordon i 
vissa fall och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall 

Teknisk administratör  

 

 
7 BOSTADSANPASSNING 

  

7.1 Besluta om kommunala bidrag till bostadsanpassning upp till fyra 
prisbasbelopp 

Handläggare 
bostadsanpassning 

 

 
 

 
8 PERSONUPPGIFTSBEHANDLING   

8.1 Ansvar för registerförteckning Kommundirektör 
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8.2 Beslut om utlämnande av registerutdrag Samhällsbyggnadschef  

8.3 Yttrande till förvaltningsdomstol i ärende gällande utlämnande av 
registerutdrag 

Samhällsbyggnadschef  

8.4 Beslut om överklagan i ärende gällande utlämnande av registerutdrag Samhällsbyggnadschef  

8.5 Beslut vid begäran om rättelse, radering eller blockering av 
personuppgifter 

Samhällsbyggnadschef  

8.6 Yttrande till förvaltningsdomstol i ärende gällande rättelse, radering 
eller blockering av personuppgifter 

Samhällsbyggnadschef  

8.7 Beslut om överklagan i ärende gällande rättelse, radering eller 
blockering av personuppgifter 

Samhällsbyggnadschef  

8.8 Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal Delegaten med rätt att 
teckna huvudavtalet 

 

 
 
9 ÖVRIGT   

9.1 Förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser och liknande Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Sbnau § 5 Dnr SBN 2022/179 

Reglemente med lokala 
ordningsföreskrifter för torghandeln i 
Tomelilla kommun 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts 
förslag till samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunfullmäktige beslutar anta reglemente med lokala ordningsföreskrifter för 
torghandeln i Tomelilla kommun med handlingsid: Sbn 2023.41 med justeringen att  
§ 6 Förbud mot försäljning och § 7 Försäljning av livsmedel tas bort. 

Ärendebeskrivning 
Nuvarande reglemente med lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Tomelilla 
kommun antogs 2011 och uppdaterades 2018. Det är lämpligt att se över gällande 
reglementen varje mandatperiod och därutöver har kommunfullmäktige i sitt 
budgetbeslut, kf § 118/2022, beslutat att kommunens lokala föreskrifter ska ses över 
och vid behov omarbetas med klarspråk. 

I arbetet har Tomelilla kommuns föreskrifter för torghandeln jämförts med fyra 
andra kommuners föreskrifter och då har vissa brister upptäckts. Med anledning av 
detta har ett antal paragrafer uppdaterats eller lagts till, det gäller förbud mot 
försäljning av vissa varor, el och avlopp, renhållning på torghandlarens bekostnad 
samt att betald avgift för torgplats inte återbetalas.  

Utöver dessa förändringar föreslås en utökning av möjliga tider för torghandel. I 
nuvarande reglemente finns en begränsning till kl. 16.00 medan många andra 
kommuner har till kl. 18.00 vilket Tomelilla föreslås följa. Därutöver läggs en särskild 
möjlighet till för street food-vagnar att ha öppet till kl. 20.00.  

Därtill har ett antal ändringar gjorts för att förenkla språket. Det ska dock tilläggas att 
Tomelilla kommuns föreskrifter för torghandel är i princip identiska formulerade 
som många andra kommuners. De utgår från ett förslag som SKR, eller snarare SKL 
eller möjligtvis Kommunförbundet, har tagit fram och det är inte lämpligt att i allt för 
stor utsträckning avvika från detta. I lokala föreskrifter, som är vår lokala lagstiftning, 
måste varje ord vägas eftersom en ändring av ord och begrepp kan ge förskriften en 
annan innebörd. 

Det som förvaltningen önskar lägga till är rödmarkerat i bilagan. 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 5 forts. 

Ekonomiska konsekvenser 
De nya föreskrifterna betyder i realiteten inget ekonomiskt, möjligtvis att möjligheten 
att åtgärda bristande renhållning på torghandlarens bekostnad skulle kunna ha vissa 
positiva ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Barnperspektivet 
Torghandel kan vara positivt även för barn. 

Miljöperspektivet 
Renhållningen efter torghandeln är viktig för den lokala miljön. 

Uppföljning 
Reglementet följes upp vid behov. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta reglemente med lokala ordningsföreskrifter för 
torghandeln i Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2023.xxx. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kanslichef Johan Linander, handlingsid: Sbn 2023.64. 

Reglemente med lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Tomelilla kommun, 
handlingsid: Sbn 2023.41. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Inger Åbonde (S) yrkar på bifall till förvaltningens förslag med justeringen att § 6 
Förbud mot försäljning och § 7 Försäljning av livsmedel tas bort. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott beslutar i enlighet med Inger Åbondes (S) yrkande. 

_________ 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 5 forts. 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Kommunikationschef Katrin Högborn 

KFS/Johanna Kandell 
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TOMELILLA KOMMUN 
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 

Nr A 23:X 
  

 
 

Kf § /2023 Dnr Ks 2022/xxx 
         
 

Reglemente med lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i 
Tomelilla kommun 

 
Antagen av kommunfullmäktige dag månad 2023, Kf § xx/2023 
Gäller från 2023-xx-xx. 
 
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige 
 
Dokumentansvarig tjänsteman: Samhällsbyggnadschef 
 
Uppföljning: Vid behov. 
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Tomelilla kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617). 
 
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 
1 § Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning 
och säkerhet på allmän plats i 3 kap. ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala 
ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för salutorg i kommunen. Syftet med 
föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen. 
 
Fasta och tillfälliga saluplatser 
2 § På den allmänna försäljningsplatsen Inom kommunen finns både fasta och tillfälliga 
saluplatser vilka bestäms av samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Fördelning av saluplatser 
3 § Vid fördelning av saluplatserna gäller följande: 
 
Fasta saluplatser fördelas i den ordning som ansökningar kommer in till kommunen. 
 
Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till 
tillgången på platser. När flera platser tilldelas en person, ska platserna vara belägna intill 
varandra. 
 
Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till 
försäljningsplatsen. 
 
Varor av likartat slag ska, om det är möjligt, föras samman i en eller flera gemensamma 
grupper eller rader. 
 
Innehavarens rätt att använda en fast saluplats får inte överlåtas på någon annan. 
 
Om en innehavare av en fast saluplats vid försäljningstidens början inte har intagit 
platsen, kan platsen tilldelas någon annan försäljare som tillfällig saluplats. 
 
Tider för försäljning 
4 § Torghandel får ske på följande tider: 
 
Alla dagar mellan klockan 08.00 och 16.00 18.00. Uppställning av street food-vagn får ske 
alla dagar mellan klockan 08.00 och 20.00. 
 
Försäljarna får tidigast en halv timme före fastställd försäljnings tid börja lägga upp varor 
eller redskap på försäljningsplatsen. 
 
Varor och redskap ska vara bortförda senast en halvtimme efter försäljningstidens slut. 
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På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger 
(t ex Tomelilla marknad), får Tomelilla kommun besluta att försäljning ska ske vid andra 
tider än vad som stadgas ovan eller helt ställas in. 
 
Innehavarens upplysningsskyldighet 
5 § Försäljare på en saluplats är enligt 2 § lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning 
skyldig att genom en väl synlig skylt eller på annat lämpligt sätt lämna upplysning om 
innehavarens namn, postadress, telefonnummer och organisationsnummer (eller bevis på 
innehav av F-skattsedel). 
 
Förbud mot försäljning 
6 § Skjutvapen, knivar, sprängmedel, pyrotekniska eller varor som är brandfarliga och 
explosiva enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, samt andra varor 
som inte får säljas med hinder av lag får inte säljas på de allmänna saluplatserna. 
 
Försäljning av livsmedel 
7 § Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga 
delar bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen 
(2006:813) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa. 
 
Placering av varor, redskap och fordon 
8 § Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för gångtrafik utmed 
eller mellan saluplatserna. 
 
Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen. 
 
För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs tillstånd av Tomelilla 
kommun. 
 
Renhållning, el m.m. 
9 § Tillgång till el finns på vissa platser och tillgång erhålles efter tillstånd från 
kommunen. 
 
Ett kabelskydd ska läggas över på de ställen där elkabel går över torgyta. Kabelskyddet 
ska vara randigt i två kontrasterade färger så att det blir tydligt även för de med nedsatt 
syn. Det är inte tillåtet att använda en extern generator. 
 
Avloppsvatten, vatten från matlagning och fett från matlagning ska samlas 
upp och får inte släppas ut på marken eller till dagvattennätet. 
 
En innehavare av en saluplats är skyldig att inom 30 minuter efter försäljningstidens slut 
samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen samt att föra bort detsamma. 
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Kommunens papperskorgar får inte användas till att slänga emballage och liknande från 
saluplatsen. 
 
Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg. I det fall renhållningen inte sker 
på godtagbart sätt har kommunen rätt att åtgärda det på innehavarens bekostnad. 
 
Avgift 
10 § För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt 
de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. Betald avgift för torgplats 
återbetalas inte. 
 
Överträdelse av föreskrift 
11 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot dessa föreskrifter någon av 3 §, 
4 § femte stycket, 5 §, 6§, 8§, 9 och 10 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § 
andra stycket ordningslagen. 
 
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 
___________ 
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TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr A 11:4
 

Kf §133/2011, § 11/2018, § 100/2018 Dnr KS Ks 2011/431
       Ks 2010.10120

Reglemente med lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i 
Tomelilla kommun

Antagen av kommunfullmäktige 5 september 2011, Kf § 133.
Gäller från 2011-10-01.

Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig tjänsteman: Samhällsbyggnadschef

Uppföljning: Vid behov.
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Tomelilla kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 § Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning 
och säkerhet på allmän plats i 3 kap. ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala 
ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för salutorg i kommunen. Syftet med 
föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.

Fasta och tillfälliga saluplatser

2 § På den allmänna försäljningsplatsen finns både fasta och tillfälliga saluplatser vilka 
bestäms av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott (efter 190101 
samhällsbyggnadsnämnden).

Fördelning av saluplatser

3 § Vid fördelning av saluplatserna gäller följande:

Fasta saluplatser fördelas i den ordning som ansökningar kommer in till kommunen.

Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till 
tillgången på platser. När flera platser tilldelas en person, ska platserna vara belägna intill 
varandra.

Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till 
försäljningsplatsen.

Varor av likartat slag ska, om det är möjligt, föras samman i en eller flera gemensamma 
grupper eller rader.

Innehavarens rätt att använda en fast saluplats får inte överlåtas på någon annan.

Om en innehavare av en fast saluplats vid försäljningstidens början inte har intagit 
platsen, kan platsen tilldelas någon annan försäljare som tillfällig saluplats.
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Tider för försäljning

4 § Torghandel får ske på följande tider:

Alla dagar mellan klockan 08.00 och 16.00.

Försäljarna får tidigast en halv timme före fastställd försäljnings tid börja lägga upp varor 
eller redskap på försäljningsplatsen.

Varor och redskap ska vara bortförda senast en halvtimme efter försäljningstidens slut.

På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger 
(t ex Tomelilla marknad), får Tomelilla kommun besluta att försäljning ska ske vid andra 
tider än vad som stadgas ovan eller helt ställas in.

Innehavarens upplysningsskyldighet

5 § Försäljare på en saluplats är enligt 2 § lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning 
skyldig att genom en väl synlig skylt eller på annat lämpligt sätt lämna upplysning om 
innehavarens namn, postadress, telefonnummer och organisationsnummer (eller bevis på 
innehav av F-skattsedel).

Försäljning av livsmedel

6 § Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga 
delar bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen 
(2006:813) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa.

Placering av varor, redskap och fordon

7 § Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för gångtrafik utmed 
eller mellan saluplatserna.

Under försäljnings tid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen.

För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs tillstånd av Tomelilla 
kommun.
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Renhållning m.m.

8 § En innehavare av en saluplats är skyldig att inom 30 minuter efter försäljningstidens 
slut samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen samt att föra bort detsamma. 
Kommunens papperskorgar får inte användas till att slänga emballage och liknande från 
saluplatsen.

Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg.

Avgift

9 § För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt 
de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av föreskrift

10 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 §, 4 § femte stycket, 
5 §, 6§, 8§, 9 och 10 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket 
ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
___________

38



 

 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Sbnau § 6 Dnr SBN 2022/181 

Tomelilla kommuns miljö- och naturpris 
2022 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts 
förslag till samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar delegera till nämndens ordförande att, 
i enlighet med gällande statuter, godkänna naturskyddsföreningen i 
Tomelillas beslut om kandidat till Tomelillas miljö- och naturpris för år 
2022. 
 
Beslutet ska återrapporteras på närmast efterföljande nämndsammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Tomelilla kommun och Naturskyddsföreningen i Tomelilla (NIT) instiftade år 
1997 ett miljö- och naturpris för att uppmärksamma och uppmuntra åtgärder 
och engagemang för livskraftig natur och ren miljö inom Tomelilla kommun.  
 
Priset delas ut årligen till person, företag, grupp, förening eller organisation 
som är boende eller verksamma inom Tomelilla kommun. Urvalet tillkommer 
genom nomineringar via kommunens webbplats eller via nomineringar 
inlämnade till NIT till och med den 31 december 2021. 
 
Under 2022 beslutades om ny nomineringsperiod som kommer att gälla för 
priset från 2023 (Sbn den 21 oktober 2022, Sbn § 84/2022). 
Nomineringsperioden löper ut 31 oktober det år som priset avser.  
 
Prissumman är 10 000 kronor och kostnaden fördelas med 75% på Tomelilla 
kommun och 25% på NIT. 
 
Under året 2022 har det inkommit två nomineringar, vilka redovisas i den 
tidsordning de inkommit till kommunen med den tidigaste nomineringen 
först, enligt följande: 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 6 forts. 
 

• Nominering till Tomelilla kommuns miljö- och naturpris 2022: 
 
Mathias Kreissig  
 
Motivering: Jag vill nominera Mathias Kreissig som med outtröttlig energi ser 
till och underhåller vår fina "Gårdlösaled" och vår Motionsslinga-så att alla 
kan utnyttja dessa. Han räds aldrig för att plocka upp skräp efter de som 
"nedskräpar" eller att ta tag i nerramlade grenar och annat som är i vägen. 
Trots att han just nu kämpar mot en allvarlig sjukdom tar han alltid ansvar 
för att det skall vara så fint och framkomligt som möjligt på våra leder. En 
stor eloge. 

• Nominering till Tomelilla kommuns miljö- och naturpris 2022 
 
Åsgårds gårdsbutik 
 
Motivering: Öppna landskap, lokal produktion, sortbevarande med 
gammeldags utsäde och sortval på grödor, mathantverk/charkuteri med 
kvalitet och omsorg. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden belastar ordinarie budget för gata/park. 

Barnperspektivet 
Även barn gynnas av det arbete som de nominerade har gjort för miljön och naturen 
i Tomelilla kommun. 

Miljöperspektivet 
Syftet med priset är att uppmärksamma och uppmuntra åtgärder och engagemang för 
livskraftig natur och ren miljö inom Tomelilla kommun. 

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

Sammanträdesdatum 
17 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 6 forts. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar delegera till nämndens ordförande att, 
i enlighet med gällande statuter, godkänna naturskyddsföreningen i 
Tomelillas beslut om kandidat till Tomelillas miljö- och naturpris för år 
2022. 
Beslutet ska återrapporteras på närmast efterföljande nämndsammanträde. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Sbn 2023.65. 
Nominering till Tomelilla kommuns miljö- och naturpris 2022 - Mathias Kreissig, 
handlingsid: Sbn 2022.2204. 
Nominering till Tomelilla kommuns miljö- och naturpris 2022 – Åsgårds gårdsbutik, 
handlingsid: Sbn 2022.2197.  
Tomelilla kommuns miljö- och naturpris – pristagare 2013 till 2021, handlingsid: Sbn 
2023.51. 
Statuter för utdelning av Tomelilla kommuns miljö- och naturpris, handlingsid: Sbn 
2021.2635. 
_________ 
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Tomelilla kommuns miljö- och naturpris – pristagare 2013–2021 
 

År Pristagare Motivering 

2021 Friluftsfrämjandets lokalförening i 
Skåne Tranås 

 

För ett ideellt och outtröttligt arbete med att 
visa barn från fem års ålder den fantastiska 
skånska naturen. Med hjälp av lek och 
upptäckarglädje får främst barn och ungdomar 
möjligheten att skapa förståelse för naturen och 
dess värden. Allt ifrån allemansrätten till 
skräpplockning och vad man skall göra om man 
är vilse - såklart krama ett träd! 

2020 Holger och Anna Olin, Activs gård Activs gård är ett jordbruksföretag som drivs 
ekologiskt med bland annat odling av 
baljväxten gråärt som binder kväve och gör 
jorden mer näringsrik. 
Holger och Anna har sedan 2015 även KRAV- 
uppfödning av kycklingar. 

2019 Österlenhampa Österlenhampa har odlat hampa sedan 2003. 
Av hampan framställs produkter för 
byggnation, isolering, stallströ, djurfoder, hud- 
och hårvård samt kosttillskott. Hampan odlas 
ekologiskt utan bekämpningsmedel och är ett 
bra byggnadsmaterial då det lagrar värme 
effektivt. Dessutom används hela växten, både 
rötter, stam, blad och frön, vilket ger en hållbar 
produktion. 

2018 Anita Ullmann Kradjians Under Anita Ullmann Kradjians kompetenta 
ledning har VetoNu lyckats skapa ett stort 
motstånd mot gruvdrift på Österlen som 
upplevs som hotande landskapsförstörelse. 

2017 Maria Bister Barnen är vår framtid och det är viktigt att det 
får kunskap om att vi måste vara aktsamma om 
vår natur. Maria Bister kan med sina 
barnböcker påverka barnen och väcka intresse 
för vår miljö. 

2016 Gårdlösaleden Gårdlösaleden får Tomelilla kommuns miljö- 
och naturpris för att under flera år ha engagerat 
många bybor i Smedstorp, först i skapandet 
och sedan i underhållet av Gårdlösaleden. 
Byborna har gemensamt röjt stigar, samt byggt 
broar och bivacker längs leden. De har även 
förkovrat sig i böcker och gamla skrifter för att 
ta fram underlag till broschyrer, kartor och 
informationstavlor som berättar om 
sevärdheter i området. Det gemensamma 
arbetet har lett till ökad kunskap och förståelse 
för natur- och kulturvärden. 

2015 Lauras Salong Pristagaren värnar om kundens hälsa och en 
hållbar miljö genom ekologisk hårvård med 
naturliga råvaror och växtfärger. 
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2014 Kristian Hägglund Årets naturskyddspris tilldelas greenkeeper 
Kristian Hägglund för innovativ skötsel av 
Tomelilla golfbana med uttalat miljövänliga 
metoder samt visad naturomsorg om 
Välabäcken. 
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2013 Projektet "Skörda regnvatten" Naturskyddspriset går i år till projektet ”Skörda 
regnvatten”. Ansvarig för detta är Trädgården 
som Livsrum, Österlens folkhögskola och 
Tomelilla kommun. Denna utställning, 
”Skörda regnvatten”, visar hur man kan 
utnyttja regnvattnet på ett sinnrikt sätt utan att 
belasta samhällets dagvattensystem och 
förhindra extra belastning av redan ansträngda 
reningsverk. 
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    Beslutade år 2015, dnr KS 2015/366 
 
STATUT FÖR UTDELNING AV  

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

Sammanträdesdatum 
17 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Sbnau § 7 Dnr SBN 2022/186 

Yttrande - medborgarinitiativ angående 
farthinder och övergångsställen på 
Storgatan i Smedstorp 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts 
förslag till samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig enligt förvaltningens förslag i 
ärendebeskrivningen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 december 2022 (Ksau § 
201/2022) överlämna medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

 

Helen Fjällström skrev den 11 november 2022 ett medborgarinitiativ i 
huvudsak enligt följande:  
”Som nyinflyttad i Smedstorp har jag lagt märke till att byn endast har ett 
övergångsställe. Detta är uppseendeväckande då det rör sig mycket folk på gatorna 
och förskola och skola ligger geografiskt nära Storgatan. Vi bor precis efter 
ortsnamnsskylten om man kör in i byn från riksväg 11. Där finns en 
hastighetsbegränsningsskylt som visar 40 km/h men vi kan helt klart konstatera att 
förbipasserande INTE håller den hastigheten.  

Detta är farligt! Vi önskar farthinder i samband med hastighetsskylten för att 
trafikanter ska köra 40 km/h. Vi har en son som snart ska börja förskolan När han 
kommer upp i en ålder där han kan gå själv känns Storgatan som en mycket farlig väg 
att korsa. Jag hade varit tacksam om ni kunde hjälp våra medtrafikanter att köra 
enligt hastighetsbegränsningarna genom anläggande av farthinder och hjälpa 
Smedstorps innevånare genom anläggande av övergångsställen.” 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 7 forts. 

 

Samhällsbyggnadsverksamheten lämnar följande yttrande: 
Tomelilla kommun är inte väghållare på den aktuella vägen och ber er därför att 
kontakta Trafikverket som har ansvaret för trafiksäkerheten på denna vägsträcka. 

Ekonomiska konsekvenser 
Yttrandet har i sig inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Yttrandet har i sig ingen påverkan på barnperspektivet. 

Miljöperspektivet 
Yttrandet har i sig ingen påverkan på miljöperspektivet. 

Uppföljning 
Inget behov av uppföljning. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, handlingsid: Sbn 2023.66. 

Remiss - Ksau § 201/2022 Medborgarinitiativ angående farthinder och 
övergångsställen på Storgatan i Smedstorp, handlingsid: Sbn 2022.2233. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
7 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 201 Dnr KS 2022/157 

Medborgarinitiativ angående farthinder 
och övergångsställen på Storgatan i 
Smedstorp 

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

Ärendebeskrivning 
Helen Fjällström skrev den 11 november 2022 ett medborgarinitiativ i 
huvudsak enligt följande:  
”Som nyinflyttad i Smedstorp har jag lagt märke till att byn endast har ett 
övergångsställe. Detta är uppseendeväckande då det rör sig mycket folk på gatorna 
och förskola och skola ligger geografiskt nära Storgatan. Vi bor precis efter 
ortsnamnsskylten om man kör in i byn från riksväg 11. Där finns en 
hastighetsbegränsningsskylt som visar 40 km/h men vi kan helt klart konstatera att 
förbipasserande INTE håller den hastigheten.  

Detta är farligt! Vi önskar farthinder i samband med hastighetsskylten för att 
trafikanter ska köra 40 km/h. Vi har en son som snart ska börja förskolan När han 
kommer upp i en ålder där han kan gå själv känns Storgatan som en mycket farlig väg 
att korsa. Jag hade varit tacksam om ni kunde hjälp våra medtrafikanter att köra 
enligt hastighetsbegränsningarna genom anläggande av farthinder och hjälpa 
Smedstorps innevånare genom anläggande av övergångsställen.” 

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, ger följande yttrande till 
kommunstyrelsens arbetsutskott:  
Initiativtagaren lyfter flera trafikfrågor och dessa bör överlämnas till förvaltningen för 
beredning och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande innan beslut fattas. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga i nuläget. 

Barnperspektivet 
Inget i nuläget. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
7 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 201 forts. 

Miljöperspektivet 
Inget i nuläget. 

Uppföljning 
Ärendet återkommer när förvaltningen har berett det och samhällsbyggnadsnämnden 
har yttrat sig. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2022.3404. 

Medborgarinitiativ angående farthinder och övergångsställen på Storgatan i 
Smedstorp, handlingsid: Ks 2022.3403. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Sbnau § 8 Dnr SBN 2022/187 

Granskning för ny detaljplan - Frigg 2 - 
Tomelilla kommun 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts 
förslag till samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag i 
ärendebeskrivningen. 

Ärendebeskrivning 
Tillväxt-och utvecklingsavdelningen i Tomelilla har tagit fram ett förslag till ny 
detaljplan för Frigg 2.  

Samhällsbyggnadsverksamheten har inget att erinra mot förslaget på detaljplanen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Yttrandet har i sig inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Yttrandet har i sig ingen påverkan på barnperspektivet. 

Miljöperspektivet 
Yttrandet har i sig ingen påverkan på miljöperspektivet. 

Uppföljning 
Inget behov av uppföljning. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, handlingsid: Sbn 2023.67. 

Frigg 2 – Granskningsremiss, handlingsid: Sbn 2023.44. 

Frigg 2 - Samrådsredogörelse 2022-09-05, handlingsid: Sbn 2023.45.  
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 8 forts. 

 

Frigg 2 - Plankarta - Granskningshandling 2022-09-05, handlingsid: Sbn 2023.46 

Frigg 2 - Planbeskrivning - Granskning 2022-09-05, handlingsid: Sbn 2023.47. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

Tillväxt- och utvecklingsavdelningen i Tomelilla kommun 
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Tillväxt- och 
Utvecklingsavdelningen 
Besöksadress: Gustafs torg 16 
273 80 Tomelilla 
 

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

Handläggare: 
 

Terese Bruhn 

Planarkitekt 

0417-181 97 
terese.bruhn@tomeilla.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomelilla den 2022-11-30  Dnr KS 2020/168 

 

Granskningsremiss 
 

Information om granskning gällande detaljplan för Frigg 2 i 

Tomelilla kommun, Skåne län 

Tillväxt-och utvecklingsavdelningen i Tomelilla har tagit fram ett förslag till 

ny detaljplan för Frigg 2. Den 9 november 2022 godkände 

Kommunstyrelsen detaljplanen för granskning. Ni har nu möjlighet att 

lämna era synpunkter på detaljplanen. 

 

Granskningstiden är från och med 1 december till och med 22 
december 2022. 
 

Synpunkter på planförslaget ska vara skriftliga och ha inkommit till 

kommunen senast den 22 december 2022. Ni kan skicka ert yttrande via 

brev eller e-post till: 

 

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

E-post: kommun@tomelilla.se 
 

Ange ärendets diarienummer (Ks 2020/168) i ert yttrande. Det är bara 
skriftliga synpunkter som har kommit in under samrådstiden eller den 
senare granskningstiden som ger rätt att överklaga beslut att anta 
planförslaget. 
 
Om ni inte har möjlighet att lämna yttrande under granskningstiden ber vi 
er att informera oss om det. Ni får i så fall gärna lämna ett preliminärt 
yttrande i avvaktan på att ni kan ge oss ett slutligt yttrande. 
 
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 
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Information om planförslaget kan lämnas av  

Terese Bruhn, planarkitekt 
Tel: 0417- 181 97  
E-post: terese.bruhn@tomelilla.se 
 
 

Tillväxt- och utvecklingsavdelningen 

Näringslivs- och exploatering 

 

 

Sändlista 

Kommunala nämnder, bolag m.fl. 

Byggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Österlens Kommunala Renhållnings AB 

Ystad-Österlenregionens miljöförbund 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

Länsstyrelsen 

Lantmäteriet 

E.ON Elnät Sverige AB   

Trafikverket 

Polismyndigheten Syd 

TeliaSonera Skanova Access AB 

Region Skåne 

Postnord 

 

Sakägare 

Hämtas från fastighetsförteckningen (upprättad 2022-11-16) 
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 Dnr: Ks 2020/168 
 

 

 
 
Samrådsredogörelse 
Samrådsredogörelse tillhörande ändring av detaljplan för Frigg 2, Tomelilla 
kommun, Skåne län. 
 
Granskningshandling 
Upprättad 2022-09-05. 
 

Samråd 

Detaljplanen har varit utställd för samråd från och med 13 juni till och med 1 
juli 2022. Remiss och kungörelse har skickats till alla som är förtecknade i 
sändlistan samt i upprättad fastighetsförteckning daterad 2022-03-17. 
Handlingarna har funnits tillgängliga för allmänheten i receptionen på 
kommunhuset, på Tomelilla bibliotek samt på kommunens hemsida. 
 
Följande sammanställning redovisar inkomna yttranden, erinringar, 
synpunkter och påpekanden samt kommunens kommentarer och förslag 
med anledning av desamma. 
 

Yttranden som inkommit 

Inkomna yttranden utan synpunkter: Inkom: 

• Lantmäteriet  2022-06-28  
• Trafikverket 2022-06-22 
• Skanova 2022-06-29 
• ÖKRAB 2022-07-13 

  
Inkomna yttranden med synpunkter: Inkom: 

1. Länsstyrelsen 2022-06-20 
2. Ystad - Österlenregionens miljöförbund 2022-07-01 
3. Postnord  2022-06-17 

Erinringar, påpekanden, synpunkter m.m. samt kommunens 
kommentarer 

Nedan redovisas inkomna yttranden med synpunkter i sin helhet. 
Kommunens kommentarer och förslag med anledning av vad som 
framförts redovisas med kursiverad och indragen text. 
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1. Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på skrivningen i 4 
kap. 33a§ PBL; eftersom den planerade bostadsbebyggelsen 
eventuellt är bullerutsatt. Planbeskrivningen ska, om 
bostadsbebyggelsen är bullerutsatt, innehålla en redovisning av 
beräknade värden för omgivningsbuller. Detta ska redovisas både 
vid bostadsbyggnadens fasad och uteplats. Det behöver framgå 
vilka av planhandlingen vilka åtgärder som krävs för att möjliggöra 
bostad och dessa åtgärder blir planens förutsättningar. 
Tillsynsmyndigheten, det vill säga kommunen, möjlighet att i 
efterhand ställa krav på verksamhetsutövaren är begränsade då 
frågan ska prövas i vid planläggningen. 
 
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras gällande buller enligt 
ovan har inte Länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 kap. 10 – 
11 §§ PBL. 
 

Kommentar: Detaljplanen kompletteras med bullerutredning inför      
granskningen. Bestämmelse om bullerskydd adderas till plankartan. 

 
 

2. Lantmäteriet har ingen erinran. 
 

 
3. Trafikverket har ingen erinran. 

 
 

 
4. Skanova har ingen erinran mot detaljplanen.  

Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörsinte/ påverkas inte av 
rubricerat förslag. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder 
eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter 
Skanova att den par som initierar åtgärden även bekostar den. 

 
                            Kommentar: Noterat. 
 
 

5. Postnord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande 
posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som 
ska godkänna placeringen och standarden på 
postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord 
samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området. 
 
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert 
och med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. 
För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen 
standardiseras. 
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Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden 
placeras postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I 
flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på 
entréplan. 
Kontakta PostNord i god tid på 
utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande 
godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation 
eller förändring av befintlig detaljplan. 
 
En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar 
delas ut till adressen. 

 
Kommentar: Noterat. 

 
 

6. Ystad - Österlenregionens miljöförbund påpekar att Följande 
vägledningar och förordningar för buller ska följas: 
Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 samt förordningen 
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Söder om 
planen ligger ICA kvantum, verksamheten genererar en hel del 
buller från lastning och lossning av varor. Lämpliga åtgärder bör 
vidtas för att minimera ljudet från verksamheten. 

 
                                 Kommentar: Noterat. 
 
 

7. ÖKRAB har inga invändningar mot planerna. Vi vill dock 
framföra att nybyggnation skall göras i enlighet med anvisningar i 
gällande renhållningsordning. 
      
        Kommentar: Noterat. 
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Förändringar efter samråd  

Plankarta 
Planbestämmelse m2 adderas till plankartan och reglerar bullerskyddande 
åtgärder för fastigheten, genom att säkerställa ett bullerplank mot 
Västerleden. 

 
 

Planbeskrivning 
Kompletteras med bullutredning för rådande trafiksituation. 

Kvarstående synpunkter efter samråd 

Inga kvarstående synpunkter som ej blivit tillgodosedda. 
 

Samlad bedömning 

Kommunens samlade bedömning är att samtliga synpunkter i största 
möjliga mån har tillgodosetts och kommunen avser lyfta detaljplanen 
till kommunfullmäktige för granskning. 
 

Medverkande tjänstemän 
 
 
 
 
Henrik Lundblad  David Larsson   

Näringslivs- och exploateringschef Planarkitekt 

 Konsult Sigma Civil    
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Planbeskrivning 
 

Detaljplan för 

Frigg 2 
Tomelilla kommun, Skåne län 

 

 
Granskningshandling 

2022–09-05  
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Inledning 

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

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

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

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

Standardförfarande Begränsat förfarande 
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Handlingar 

Planhandlingar 

 Plankarta i skala 1:1000 (A3) med tillhörande planbestämmelser 
 Planbeskrivning (denna handling) 

Övriga handlingar  

 Grundkarta 
 Fastighetsförteckning 
 Undersökning av miljöbedömning 
 Bullerutredning 

Övriga handlingar finns tillgängliga på kontoret för Samhällsbyggnad, Tomelilla 
kommun. 

Planens bakgrund, syfte och huvuddrag 

Bakgrund 

I gällande stadsplan Frigg Mfl (Västerleden) september 1984, är fastigheten Frigg 2 
utpekad som mark för samlingslokal. På fastigheten finns en huvudbyggnad som 
använts till församlingslokal. Fastighetsägaren har lämnat in begäran om planbesked 
för att ändra detaljplan och möjliggöra för bostäder och handel.  

Syfte och huvuddrag 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för användningen bostäder och 
centrumverksamhet inom fastigheten Frigg 2. 

Plandata 

Läge  

Planområdet är beläget i Tomelilla centralort, ca 300 m väster om stationen och 400 
meter nordväst om torget. Planområdet ligger beläget mellan Rundelsgatan och 
Västerleden. 

61



Granskningshandling 
2022–09-05 

 

4(15) 
 

Frigg 2 inom rödstreckad markering (fig 1) 

Areal 

Planområdet som detaljplanen avser omfattar fastigheten Frigg 2 som uppgår till en 
area på ca 1000 m2. 

Markägoförhållanden 

Fastigheten Frigg 2 är privatägd. Tomelilla 237:9 ägs av Tomelilla kommun. 

Plansituation 

För det aktuella planområdet gäller stadsplanen, S 91 vunnen laga kraft 3 april 1984. 
Området är i gällande stadsplan planlagt med användningen Samlingslokaler (C). Med 
C betecknat område får användas endast för samlingslokaler och därmed samhörigt 
ändamål. Inom området får även anordnas bostad för bevakning och tillsyn. Högsta 
antalet våningar är två. Punktprickad mark får icke bebyggas. 

 
Urklipp från gällande stadsplan (S 91), vunnen laga kraft 1984-05-03 (fig 2). 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

I Tomelilla kommuns gällande översiktsplan från 2019 beskrivs att framtida 
bebyggelse inom centralorten ska vara lättillgänglig och erbjuda alla kommuninvånare 
och besökare möjlighet till olika centrumaktiviteter. Bebyggelse där bostäder, service 
och handel blandas, med närhet till en väl utbyggd gång- och cykelinfrastruktur, 
möjliggör en högre andel hållbara resor för samhällets invånare och besökare. 

I Översiktsplanen konstateras det att kommunen har en boendetäthet på samma nivå 
som rikssnittet, vilket är 2,1 personer per bostad. Med en planerad befolkningsökning 
på 1050 personer innebär det att cirka 500 bostadsenheter kommer behövas till år 
2025 under förutsättningen att boendetätheten kvarstår på samma nivå.  
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Det är även viktigt att vara medveten om att mindre kommuner som Tomelilla 
generellt inte kan bygga bostäder som är särskilt anpassade för en specifik målgrupp. 
Bostäder måste ha en generell utformning som minst följer samhällets normkrav vad 
gäller funktionalitet och användbarhet. 

Utifrån översiktsplanen bedöms detaljplanens syfte stämma väl överens med 
intentionerna för ÖP 2025. 

Kulturmiljöprogram  

Kommunfullmäktige antog 2002-10-14 (§ 134) ett kulturmiljöprogram. 
Kulturmiljöprogrammet redovisar vilka områden som är av intresse för 
kulturmiljövården. Det ska utgöra kommunens handlingsprogram och policy vad 
avser kulturmiljöfrågorna. De områden som är av intresse för kulturmiljövården får i 
enskilda ärenden vägas mot andra väsentliga intressen. Den del av 
kulturmiljöprogrammet som berör Tomelilla tätort står beskrivet i ”Ortsrapport 
Tomelilla”. 

 
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader utpekade i kulturmiljöprogrammet. Planområdet är 
inringat med röd ring. 

Röd markering, q1 i kulturmiljöprogrammet innebär enligt 3 kap. 12 § rivningsförbud 
med exteriört skydd. Detta gäller de byggnader som idag har så välbevarade detaljer, 
som till exempel originalfönster, originalputs, verandor med snickarglädje, att de inte 
går att byta ut eller övertäckas. 

Tillgänglighetsplan  

Kommunfullmäktige antog 2015-04-27 (§ 51) en tillgänglighetsplan för år 2015–
2018. Syftet med tillgänglighetsplanen är att öka medvetenheten och förståelsen för 
behoven i vardagen för personer med funktionsvariationer. Målet med planen är att 
undanröja hinder både i den fysiska miljön och i samhällslivet för personer med olika 
funktionsvariationer. 

Vid planläggning ska hänsyn tas till kraven på tillgänglighet i PBL (2 kap. 3 och 6 §§). 
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Tillgänglighetsperspektivet ska genomsyra kommunala beslut, verksamheternas 
arbete och den kommunala servicen till medborgarna. 

Miljömål 2014–2020 

Kommunfullmäktige antog 2013-11-27 (§ 166) miljömål 2014–2020 för Tomelilla 
kommun. Miljömålen är desamma som de regionala miljömålen. 

Åtgärder för miljömålen 2015–2020 

Kommunfullmäktige antog 2015-03-30 (§ 26) ett åtgärdsprogram för miljömålen 
2015-2020 för Tomelilla kommun. Åtgärdsprogrammet är uppdelat i sex stycken 
utmaningar. Planens genomförande bedöms inte medföra någon förändring 
angående miljömålen. 

Planuppdrag  

Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-09 (§ 183) att ge samhällsbyggnad i uppdrag att 
i nytt förslag till detaljplan pröva fastigheten Frigg 2 för bostäder, detaljhandel och 
kontor. 

Förutsättningar  

Byggnader 
Inom planområdet finns en huvudbyggnad samt en komplementbyggnad. 
Huvudbyggnaden är uppförd med fasader i rött tegel och taktäckning av svart 
takpapp. Huvudbyggnaden är placerad i vinkel med två mötande sadeltak. Entréer till 
byggnaden finns dels mot Rundelsgatan dels mot Västerleden. 

Byggnaden har tidigare inrymt församlingslokal åt Tomelillas Elimförsamling. 
Församlingen ansökte om bygglov 1930 för ”församlings- och bostadshus åt 
församlingen tillhörig tomt nr 2 i kvarteret Frigg” vilket bifölls av byggnadsnämnden 

(BN § 10/1930-04-11.  

 

Fasad mot nordost. Från bygglovsritningar 1930 fig(4). 
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Fasad mot sydost. Från bygglovsritningar 1930 fig (5). 

 
Förslag till planritning bygglovsritning 1939 fig (6) 
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Bild spröjsade fönster till hörsalens tambur. fig (7) 

 

 
Hörsalens spröjsade fönster (t.h) sett från nordost fig(8) 
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Natur och rekreation 

Mark och vegetation 

Planområdet består av fastigheten Frigg 2 samt del av Tomelilla 237:9. Planområdet 
är relativt flackt förutom en nergrävning mot källaren/källardörr på fastighetens 
södra sida finns, som skapar en nivåskillnad om 2 meter.  

Parker, lekplatser och strövområden 

Planområdet är beläget ca 800m respektive 1 km från Välabäckens naturreservat och 
Väladalens naturreservat. 

Till stadsparken med tillhörande lekplats är det ca 700 m från planområdet. 

Fornlämningar 

Inom planområdet eller i dess närhet finns inga kända fornlämningar. Skulle 
fornlämningar påträffas vid markingrepp ska dessa omedelbart avbrytas och 
Länsstyrelsen kontaktas enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen. 

Samhällsservice och kommersiellt utbud 

Förskola, skola och vård 

Grundskolan Kastanjeskolan och Byavångskolan finns inom gångavstånd och 
Vårdcentral ligger på andra sidan Västerleden strax norr om planområdet.  

Mataffär, apotek m.m. 

Mataffär ligger i direkt anslutning till planområdet. Apotek samt annan service finns 
vid Torget i Tomelilla centrum som ligger ca 500 meter från planområdet. 

Gator och trafik 

Bil-, gång- och cykeltrafik  

Planområdet gränsar till Västerleden i väster och Rundelsgatan i öster. Utfart från 
fastigheten ska ske via Rundelsgatan. 

Kollektivtrafik 

Planområdet är beläget ca 300 meter från stationsområdet där det finns buss- och 
tågförbindelser. Stationsområdet är tillgänglig till fots, med cykel samt med bil. Från 
stationen avgår såväl tåg till och från Malmö, Ystad och Simrishamn, som 
expressbuss till och från Ystad och Kristianstad, samt flera av Skånetrafikens 
regionbussar mot bland annat Brösarp, Sjöbo, Simrishamn, Ystad, Kristianstad och 
Lund. Kommunikationsmöjligheterna bedöms vara goda.  

Parkering och utfart  

Obebyggda och bebyggda tomter ska, enligt 8 kap. 9-10 §§ plan- och bygglagen, 
ordnas så att det på tomten eller i närheten av den finns lämpligt utrymme för 
parkering av fordon.  
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Parkering för rörelsehindrade ska efter behov kunna ordnas inom 25 meters 
gångavstånd från bostadshus. 

Utfart från fastigheten är begränsat till Rundelsgatan i öster. I detaljplanen råder 
utfartsförbud mot Västerleden. 

Störningar  

Trafikbuller 

Beräkning av ekvivalentnivån och maxnivån har gjorts utifrån årsdygnstrafiken för 
2022 respektive prognosen för 2040 och redovisas i Tabell 3. Beräkningarna har 
gjorts med programmet Buller Väg II som tillhandahålls av Trivector. 
Utgångspunkten för beräkningarna har varit den punkt av byggnaden som ligger 
närmast vägen, vilket är det norra hörnet på byggnaden. 

 

Tabell 1. Bullernivåer vid fasad för den punkt av byggnaden som ligger närmast 
vägen. 

År Ekvivalent 
ljudnivå (dBA) 

Maximal ljudnivå 
(dBA) 

2022 60 79 

2040 61 79 

 

Då ytan mellan det norra hörnet och vägen är stensatt har det i beräkningarna 
antagits en hård marktyp mellan väg och fasad. Beräkningar har även gjorts med 
förutsättningen att det i stället skulle vara mjuk mark men det påverkar inte 
ljudnivåerna. Kontroll har även gjorts för mottagningspunkt högre upp i byggnaden 
vid en eventuell övervåning vilken visat på samma ljudnivåer som på bottenplan.  

 

För 2022 överskrids inte riktvärdena för fasad men en uteplats skulle inte vara möjlig 
att placera i riktning mot vägen utan bullerdämpande åtgärd. Till 2040 förväntas 
trafiknivån öka så pass att den ekvivalenta ljudnivån överskrider riktvärdet. 
Riktvärdet överskrids först efter 5 300 fordon/dygn och prognosen bygger på 
Trafikverkets prognos vilken inte nödvändigtvis behöver bli verklighet.  

 

Att riktvärdet överskrids behöver inte vara ett problem beroende på hur 
bostadsrummen placeras eller ifall centrumverksamhet blir aktuellt i denna del av 
byggnaden. Det är också möjligt att hantera ljudnivån med en enklare bullerskärm. 
En kontroll i beräkningsprogrammet visar att en skärm med 1 meters höjd intill 
vägen skulle räcka för att riktvärdena inte ska överskridas till 2040. Avståndet till 
vägen påverkar också bullernivån och gränsen för att riktvärdet överskrids 2040 
ligger 14 meter från vägmitt.   

 

Det föreslås därför att det ska byggas en bullerskärm mot vägen, med en lägsta höjd 
av 1 meter. För att förhindra störande buller inne i bostaden. Bullerskärmen kan med 
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fördel inkorporeras i ett staket för att höja dess estetiska kvalitet och minska visuell 
påverkan. 

Teknisk försörjning 

Vatten, avlopp och dagvatten 

Planområdet är anslutet till kommunalt vatten och avlopp samt system för 
omhändertagande av dagvatten. De befintliga ledningarna anses ha tillräckliga 
dimensioner för att klara rådande omständigheter. Kommunen kommer således 
ansvara för omhändertagandet av dagvatten, men det ses som positivt om 
fastighetsägare hjälper till att fördröja dagvatten genom att på eget initiativ vidta 
åtgärder inom sin bostadstomt. På så sätt minskar belastningen på dagvattennätet vid 
kraftig nederbörd. Det kommer inte ställas krav på att fastighetsägare ska 
omhänderta dagvattnet på den egna tomten i samband med ett genomförande av den 
nya planen. 

El 

Fastigheten är ansluten till elnätet som ligger inom E.ON:s verksamhetsområde för 
eldistribution.  

Avfall 

Avfall hanteras enligt kommunala föreskrifter. 

Planförslag 

Bebyggelse 

Bostäder, Särskilda boendeformer och Skola 

Detaljplanen ändrar användningen för fastigheten till bostäder och centrum. 
Planändringen möjliggör att nyttja fastigheten för bostadsändamål och/eller nyttja 
fastigheten för användning centrum.  

Med användningen Bostäder avses boende med varaktig karaktär. I användningen 
ingår vanliga bostäder, fritidshus och olika typer av kategoribostäder som till exempel 
studentbostäder och seniorbostäder. Även gruppbostäder, träningsbostäder och 
liknande typer av boenden som innefattar viss omsorg kan ingå, om inte vårdinslaget 
är för stort. 

Med användningen Centrum avses all sådan verksamhet som behöver ligga centralt 
eller på annat sätt ska vara lätt att nå för många människor. Centrum är en 
samlingsanvändning som är lämplig att använda där syftet är att det ska finnas en 
blandning av verksamheter. I Centrum ingår en rad olika verksamheter som också 
kan återfinnas i andra användningar. Där ingår till exempel butiker, restauranger, 
kontor, gym, biografer, bibliotek, teatrar, museum, banker, apotek, smådjursklinik, 
hantverk och annan service. I användningen ingår även byggnader för religiösa 
ändamål, föreningslokaler, samlingslokaler, vuxenutbildning, hotell, vandrarhem och 
lättare former av vård och hälsovård som vårdcentral, fot- eller hudvård. 
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Teknisk försörjning  

El 

Planområdet förses med el från befintlig servis placerad i Rundelsgatan. 

Gator och trafik 

Utfart  

Utfart till området begränsas till Rundelsgatan. Utfartsförbud mot Västerleden läggs i 
plankartan. Dels på grund av trafikintensitet, dels på grund av planområdets läge i en 
flack och skymd kurva. För att möjliggöra bestämmelsen utfartsförbud har en mindre 
del av Västerleden planlagts som gata. Detta på grund av plantekniska skäl, för att 
planbestämmelsen inte ska påverka område som inte innefattas av 
detaljplaneområdet. 

Planbestämmelser 

Planbestämmelser i plankartan med redovisning av stöd i plan- och bygglagen 
(2010:900) 

Följande planbestämmelser planläggs inom planområdet 

 

ANVÄNDNING ALLMÄN PLATSMARK 

       Gata  

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK 

Bostäder (PBL 4 kap 5 § punkt 3) 

Centrum (PBL 4 kap 5 § punkt 3) 

 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK 

Begränsning av markens bebyggande 

Marken får inte förses med byggnad 
(PBL 4 kap. 11 § punkt 1, 16 § punkt 1) 

Marken får endast förses med trappa och ramp till 
huvudentré samt altan som ej får vara högre än 
huvudbyggnadens sockel.  
(PBL 4 kap. 11 § punkt 1, 16 § punkt 1) 

B 

C 
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• h2 Högsta totalhöjd är 4 meter 

• h2 Högsta totalhöjd 10 meter 

Planbestämmelserna h är tänkta att bevara bebyggelsens nuvarande volymer. 

• r1 Byggnaden får inte rivas. 
• q1 Byggnadens tegelfasad ska bevaras 

• q2 Spröjsade fönster till hörsalen och hörsalens tambur ska bevaras 

• f2 Taktäckning ska utföras med svart takpapp eller rött tegel 
 

• m1 Mot Västerleden ska en bullerskärm placeras. Minsta höjd för                  

             bullerskärmen ska vara 1 m och löpa längs med hela fastighetens                
             långsida mot vägen. 

 

Utformningsbestämmelserna och bevarandebestämmelserna syftar till att bibehålla 
byggnadens ursprungliga uttryck. Om det inte går att bevara originalfönsterna till 
hörsalen kan det behöva göras en reproduktion som så långt som möjligt ska 
efterlikna de befintliga fönsterna. Detta behöver då göras i samråd med kommunens 
bebyggelseantikvarie (eller likvärdig kompetens).  

Utfart 

Utfartsförbud (PBL 4 kap 9 § och 30 §) 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

Kommunen är huvudman för allmän plats 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
(PBL 4 kap 21 §) 

Konsekvenser 

Behovsbedömning 
En behovsbedömning av miljöbedömning är genomförd och kommunen bedömer 
att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas för detaljplanen. 

Miljökonsekvenser 
Inga betydande miljökonsekvenser har bedömts uppstå i och med planförslaget.  

Sociala konsekvenser 
Genomförandet av detaljplanen sker i ett redan exploaterat område. Planen möjliggör 
föranvändningen bostad och centrum med närhet till skolor. Offentlig och 
kommersiell service såsom kollektivtrafik och mataffär är tillgängligt till fots och med 
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cykel. Korta avstånd till service från planområdet är positivt utifrån ett socialt 
perspektiv.  

Fastighetskonsekvenser 
Detaljplanen bedöms inte innebära några fastighetsrättsliga konsekvenser. 

Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid  

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

Tidplan för upprättande av detaljplan 

Samråd Augusti 2022 

Granskning November 2022 

Antagande Januari 2023 

Laga kraft Februari 2023 

Tidplanen är preliminär och kan ändras under planarbetets gång. 

Ansvarsfördelning 

Framtagande av detaljplanehandlingarn – Sigma Civil AB 

Detaljplanearbete – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Grundkarta – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Genomförande av detaljplan – Fastighetsägaren 

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 

Framtagandet av detaljplanen, planhandlingar och underlag bekostas av 
fastighetsägaren/exploatören. Ingen planavgift kommer att tas ut i samband med 
bygglov för åtgärder inom planområdet. Inga kommunala kostnader beräknas uppstå 
vid genomförandet av detaljplanen. 
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Genomförandekostnader 

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

Medverkande tjänstemän 

 

 
David Larsson   Henrik Lundblad  
Planarkitekt   Näringslivschef 
Sigma Civil AB    
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Sbnau § 9 Dnr SBN 2021/258 

Uppföljning internkontrollplan 2022 - 
riskid 6 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts 
förslag till samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna uppföljningen av den del av 
nämndens interkontrollplan som avser risk 6; om medarbetare framför tjänstefordon 
utan giltigt körkort, vilket medför trafikfara och olovlig körning, och lägger 
densamma till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Uppföljning av internkontrollplanplan 2022 – riskid 6 

Granskningen av riskid 6 gällande om medarbetare framför tjänstefordon utan giltigt 
körkort, vilket medför trafikfara och olovlig körning. Granskningen är genomförd av 
driftchefen vid gatu- och park under december månad som visar att alla anställda 
som kör i tjänsten har giltigt körkort.  

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Uppföljning 
Denna punkt finns även med i internkontrollplan för 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna uppföljningen av den del av 
nämndens interkontrollplan som avser risk 6; om medarbetare framför tjänstefordon 
utan giltigt körkort, vilket medför trafikfara och olovlig körning, och lägger 
densamma till handlingarna. 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 9 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn 2023.68. 

Uppföljning internkontrollplan 2022 - riskid 6, handlingsid: Sbn 2023.52. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

Tillförordnad ekonomichef Mariana Vikström 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
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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 10 januari 2023 

 

Uppföljning internkontrollplan – riskid 6 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna uppföljningen av den del av 
nämndens interkontrollplan som avser risk 6; om medarbetare framför tjänstefordon 
utan giltigt körkort, vilket medför trafikfara och olovlig körning, och lägger 
densamma till handlingarna. beslutar godkänna uppföljningen av 
internkontrollplanen för riskid 6 och lägger densamma till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 
Uppföljning av internkontrollplanplan 2022 – riskid 6 

Granskningen av riskid 6 gällande om medarbetare framför tjänstefordon utan giltigt 
körkort, vilket medför trafikfara och olovlig körning. Granskningen är genomförd av 
driftchefen vid gatu- och park under december månad som visar att alla anställda 
som kör i tjänsten har giltigt körkort.  

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 
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2 (2) 

Uppföljning 
Denna punkt finns även med i internkontrollplan för 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2023-01-10. 

Uppföljning internkontrollplan 2022 - riskid 6, handlingsid: Sbn 2023.52. 

 

 

Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

 

 

Niklas Sommelius 

Samhällsbyggnadschef 

 

Beslutet skickas till: 

 

Tillförordnad ekonomichef Mariana Vikström 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
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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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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Sbnau § 10 Dnr SBN 2021/258 

Uppföljning internkontrollplan 2022 - 
riskid 16 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts 
förslag till samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna uppföljningen av den del av 
nämndens interkontrollplan som avser risk 16; om medarbetare framför 
tjänstefordon utan giltigt körkort, vilket medför trafikfara och olovlig körning, och 
lägger densamma till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Uppföljning av internkontrollplanplan 2022 – riskid 16 

Granskningen av riskid 16 gällande om medarbetare framför tjänstefordon utan 
giltigt körkort, vilket medför trafikfara och olovlig körning. Granskningen är 
genomförd av driftchef fastighet under december månad som visar att alla anställda 
som kör i tjänsten har giltigt körkort. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Uppföljning 
Denna punkt finns även med i internkontrollplan för 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna uppföljningen av den del av 
nämndens interkontrollplan som avser risk 16; om medarbetare framför 
tjänstefordon utan giltigt körkort, vilket medför trafikfara och olovlig körning, och 
lägger densamma till handlingarna. 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 10 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn 2023.69. 

Uppföljning internkontrollplan 2022 - riskid 16, handlingsid: Sbn 2023.53. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

Tillförordnad ekonomichef Mariana Vikström 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
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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 10 januari 2023 

 

Uppföljning internkontrollplan – riskid 16 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna uppföljningen av den del av 
nämndens interkontrollplan som avser risk 16; om medarbetare framför 
tjänstefordon utan giltigt körkort, vilket medför trafikfara och olovlig körning, och 
lägger densamma till handlingarna. beslutar godkänna uppföljningen av 
internkontrollplanen för riskid 16 och lägger densamma till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Uppföljning av internkontrollplanplan 2022 – riskid 16 

Granskningen av riskid 16 gällande om medarbetare framför tjänstefordon utan 
giltigt körkort, vilket medför trafikfara och olovlig körning. Granskningen är 
genomförd av driftchef fastighet under december månad som visar att alla anställda 
som kör i tjänsten har giltigt körkort. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Uppföljning 
Denna punkt finns även med i internkontrollplan för 2023. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2023-01-10. 

Uppföljning internkontrollplan 2022 - riskid 16, handlingsid: Sbn 2023.53. 

 

 

Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

 

 

Niklas Sommelius 

Samhällsbyggnadschef 

 

Beslutet skickas till: 

 

Tillförordnad ekonomichef Mariana Vikström 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Sbnau § 11 Dnr SBN 2021/258 

Uppföljning internkontrollplan 2022 - 
riskid 19 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts 
förslag till samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna uppföljningen av den del av 
nämndens interkontrollplan som avser risk 19; om medarbetare framför 
tjänstefordon utan giltigt körkort, vilket medför trafikfara och olovlig körning, och 
lägger densamma till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Uppföljning av internkontrollplanplan 2022 – riskid 19 

Granskningen av riskid 19 gällande om medarbetare framför tjänstefordon utan 
giltigt körkort, vilket medför trafikfara och olovlig körning. Granskningen är 
genomförd av driftchef måltidsverkstad under december månad som visar att alla 
anställda som kör i tjänsten har giltigt körkort. I nämndens internkontrollplan för 
2022 finns riskid 19.  

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Uppföljning 
Denna punkt finns även med i internkontrollplan för 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna uppföljningen av den del av 
nämndens interkontrollplan som avser risk 19; om medarbetare framför  
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 10 forts. 

tjänstefordon utan giltigt körkort, vilket medför trafikfara och olovlig körning, och 
lägger densamma till handlingarna.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn 2023.70. 

Uppföljning internkontrollplan 2022 - riskid 19, handlingsid: Sbn 2023.54. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

Tillförordnad ekonomichef Mariana Vikström 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
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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 10 januari 2023 

 

Uppföljning internkontrollplan – riskid 19 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna uppföljningen av den del av 
nämndens interkontrollplan som avser risk 19; om medarbetare framför 
tjänstefordon utan giltigt körkort, vilket medför trafikfara och olovlig körning, och 
lägger densamma till handlingarna. beslutar godkänna uppföljningen av 
internkontrollplanen för riskid 19 och lägger densamma till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Uppföljning av internkontrollplanplan 2022 – riskid 19 

Granskningen av riskid 19 gällande om medarbetare framför tjänstefordon utan 
giltigt körkort, vilket medför trafikfara och olovlig körning. Granskningen är 
genomförd av driftchef måltidsverkstad under december månad som visar att alla 
anställda som kör i tjänsten har giltigt körkort. I nämndens internkontrollplan för 
2022 finns riskid 19.  

 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 
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Uppföljning 
Denna punkt finns även med i internkontrollplan för 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2023-01-10. 

Uppföljning internkontrollplan 2022 - riskid 19, handlingsid: Sbn 2023.54. 

 

 

Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

 

 

Niklas Sommelius 

Samhällsbyggnadschef 

 

Beslutet skickas till: 

 

Tillförordnad ekonomichef Mariana Vikström 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
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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 19 januari 2023 

 

Redovisning av delegeringsbeslut 
december 2022 

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2023-01-19. 

Delegeringsbeslut december 2022, handlingsid: Sbn 2023.293. 

Månadsrapport bostadsanpassning december 2022, handlingsid: Sbn 2023.292. 

 

Samhällsbyggnad övergripande 

Johanna Kandell 

Nämndsekreterare 
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Postlista 

      

            

          
  

Utskriftsdatum: 
 

2023-01-19 
 

Utskriven av: 
 

Eva Lärka 
 

            

   
         

 

Diarieenhet: 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

         
      
    

2022-12-01 - 2022-12-31 
 

 

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  
2022.2154 U Reservationsavtal Västra Industriområdet 221012 Avtal - varor o tjänster 
2022-12-02  Samhällsbyggnadsnämnden Henrik Lundblad 
SBN 2022/156  Försäljning av del av fastighet Tomelilla Ramsåsa 

12:1 till Egit Fastighets AB 
Plan och exploatering 

    
2022.2172 I Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning, dnr 

41265-2022  / eva.persson@lansstyrelsen.se 
Beslut 

2022-12-06  Länsstyrelsen Skåne Henrik Lundblad 
         Plan och exploatering 
    
2022.2170 I Remiss gällande ansökan om tävling på väg, 

Simrishamnsmixen 2023-04-01, dnr 41724-2022  / 
skane@lansstyrelsen.se 

Remiss 

2022-12-06  Länsstyrelsen Skåne Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    
2022.2174 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan 
2022-12-07  ***Sekretess*** Gabriella Galakvosciute 
SBN 2022/176  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande 
    
2022.2171 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, samt 

intyg  
Ansökan 

2022-12-07  ***Sekretess*** Mats Strömberg 
         Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande 
    
2022.2177 I Begäran om yttrande, PR A694.122/2022. Remiss 

- Uppställning av vaccinationsbuss, utanför 
stationen i Tomelille, 2023-01-17--2023-12-31  / 
ordningslag.syd@polisen.se 

Remiss 

2022-12-09  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 
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2022.2180 I Förfrågan om köp av fastighet - Onslunda 31:138, 

Pensionärsvägen 18, Onslunda 
Ansökan 

2022-12-12  Olivia Brummer Nordin Henrik Lundblad 
SBN 2022/177  Förfrågan om köp av fastighet - Onslunda 31:138, 

Pensionärsvägen 18, Onslunda 
Plan och exploatering 

    
2022.2208 I Beslut om dispens från reservatsföreskrifter 

gällande Kronoskogens naturreservat, Rasmåsa 
20:3 för nedgrävning av markledning för belysning 
i motionsslinga, dnr MIL.2022.4360 

Beslut 

2022-12-12  Ystad-Österlenregionens miljöförbund Håkan Berggren 
SBN 2022/169  Ansökan om dispens från föreskrifterna för 

Kronoskogens naturreservat för nedgrävning av 
markledning för belysning i motionsslinga på 
fastigheten Ramsåsa 20_3, dnr MIL.2022.4360  /  

Gata/Park/Natur 

    
2022.2184 I Förfrågan om möjligheter att köpa tomt för 

byggnation av vårdcentral alternativt inhyrning i ny 
eller befintlig lokal i Brösarp 

Ansökan 

2022-12-12  Region Skåne Primärvården Öst Henrik Lundblad 
SBN 2022/178  Förfrågan om möjligheter att köpa tomt för 

byggnation av vårdcentral alternativt inhyrning i ny 
eller befintlig lokal i Brösarp 

Plan och exploatering 

    
2022.2188 I Beslut - Yrkande om inhibition, laglighetsprövning 

enligt kommunallagen, mål nr 13680-22, avslag 
Beslut 

2022-12-15  Förvaltningsrätten i Malmö Johan Linander 
SBN 2022/156  Försäljning av del av fastighet Tomelilla Ramsåsa 

12:1 till Egit Fastighets AB 
Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    
2022.2186 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag samt 

intyg  
Ansökan 

2022-12-15  ***Sekretess*** Mats Strömberg 
         Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande 
    
2022.2200 I Tilläggsavtal - Billaddning Brinkehem 110-9904-5 

för hemtjänstbilar 
Avtal - varor o tjänster 

2022-12-19  Österlenhem Ulrika Olsson 
         Fastighet 
    
2022.2201 I Tilläggsavtal ombyggnad nedpendling av undertak 

med mera på Prästkragens förskolan, huvudavtal 
819-9001-2 

Avtal - varor o tjänster 

2022-12-19  Österlenhem AB Ulrika Olsson 
         Fastighet 
 
 
 

   

2022.2202 I Hyresavtal avseende lokal - kontor, lager tvätteri  
 
Industribyn 22 inom fastigheten Industribyn 2, 
10030-1020-1 

Avtal - varor o tjänster 
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2022-12-19  Tomelilla Industriaktiebolag  Ulrika Olsson 
         Fastighet 
    
2022.2203 I Miljösanktionsavgift för avsaknad av fastställd och 

dokumenterad fördelning av det organisatoriska 
ansvaret vid Rosendals avloppsreningsverk, dnr 
555-43272-2022  

Underrättelse 

2022-12-19  Länsstyrelsen Skåne Niklas Sommelius 
SBN 2022/183  Miljösanktionsavgift för avsaknad av fastställd och 

dokumenterad fördelning av det organisatoriska 
ansvaret vid Rosendals avloppsreningsverk, dnr 
555-43272-2022  

VA (vatten & avlopp) 

    
2022.2196 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan 
2022-12-19  ***Sekretess*** Gabriella Galakvosciute 
SBN 2022/180  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande 
    
2022.2211 I Remiss, A673.427/2022, Traditionsenlig 

traktorvecka, Tomelilla 2023-02-06, kl. 18.00-
21.00  

Remiss 

2022-12-20  Polismyndigheten Gabriella Galakvosciute 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    
2022.2230 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan 
2022-12-20  Yousef Jawdat  Gabriella Galakvosciute 
SBN 2022/185  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande 
    
2022.2205 I Underrättelse - Np 525-40904-2022, 

Länsstyrelsens svar på anmälan för samråd, 
underhållsröjning längs kraftledningar, Benestad - 
Köpingebro  

Underrättelse 

2022-12-20  Länsstyrelsen Skåne Håkan Berggren 
         Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande 
    
2022.2206 I Beslut om nya ordningsföreskrifter för 

naturreservatet Drakamöllan, Kristianstads och 
Tomelilla kommun, dnr 511-12372-2022  

Beslut 

2022-12-20  Länsstyrelsen Skåne Helena Berlin 
         Gata/Park/Natur 
    
2022.2207 I Beslut  om biotopskyddsdispens för åtgärder på 

alléträd längs statliga vägar i Skåne län, dnr 
29170-2022 

Beslut 

2022-12-20  Länsstyrelsen Skåne Håkan Berggren 
         Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande 
    
2022.2213 U INAKTUELL_Beslut - Anslutningsförfrågan - 

Ingelstad 18:55 signerat arkiv 
Beslut 
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2022-12-21  Samhällsbyggnadsnämnden Johanna Kandell 
SBN 2022/172  Anslutningsförfrågan - Ingelstad 18:55  VA (vatten & avlopp) 
    
2022.2243 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan 
2022-12-21  ***Sekretess*** Mats Strömberg 
         Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande 
    
2022.2227 U Kommunalt bidrag för enskilda vägar 2022 Beslut 
2022-12-21  Vägsamfälligheter Eva Lärka 
SBN 2022/184  Kommunalt vägbidrag för enskilda väg 2022 Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande 
    
2022.2235 U Delegeringsbeslut - Yttrande om tillstånd 

uppställning av vaccinationsbuss A694.122/2022, 
utanför stationen, Tomelilla, 2023-01-17 -- 2023-
12-31, en dag var 4.e vecka, 4 timmar mellan kl 
09.00-19.00 

Delegeringsbeslut 

2022-12-21  Polismyndigheten Gabriella Galakvosciute 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    
2022.2244 U Beslut - Anslutningsförfrågan - Ingelstad 18:55 

signerat 
Beslut 

2022-12-22  Samhällsbyggnadsnämnden Johanna Kandell 
SBN 2022/172  Anslutningsförfrågan - Ingelstad 18:55  VA (vatten & avlopp) 
    
2022.2247 I Uppsägning av markupplåtelseavtal gällande 

återvinningsstation på fastigheterna  Tjustorp 2:28 
och Spjutstorp 68:1 

Uppsägning 

2022-12-22  Svenska Förpackningsinsamlingen AB Ulrika Olsson 
         Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande 
    
2023.3 I Bilaga till beslut om ledningstillsånd gällande 

förläggning av ny ledning, väg 1550 - vatten och 
spillvatten - VA Tjustorp 159:3, TRV 2022/127681 
- villkor för trafik- och skyddsanordningar 

Beslut 

2022-12-29  Trafikverket Niklas Sommelius 
SBN 2023/5  Ansökan om förläggning av ny ledning, väg 1550 - 

vatten och spillvatten, TRV 2022/127681 
VA (vatten & avlopp) 

    
2023.10 U Delegeringsbeslut - parkeringstillstånd för 

rörelsehindrad 
Delegeringsbeslut 

2022-12-29  ***Sekretess*** Gabriella Galakvosciute 
SBN 2022/161  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad  Gata/Park/Natur 
    
2023.25 U Köpekontrakt avseende fastigheten Tjustorp 2:122 Avtal - varor o tjänster 
2022-12-29  Knut Edstrands Byggnads AB Henrik Lundblad 
SBN 2023/15  Försäljning av fastigheten Tomelilla  Tjustorp 

2:122 
Plan och exploatering 
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2022.2370 I Underrättelse om beslut i avslutad 
lantmäteriförrättning - ledningsrätt för VA 
överföringsledning berörande Brösarp, M20495 

Beslut 

2022-12-30  Lantmäteriet Niklas Sommelius 
SBN 2020/107  Ledningsrätt överföringsledning Brösarp- Kivik VA (vatten & avlopp) 
    
2023.6 I Beslut gällande anmälan för samråd enligt 12 kap 

6 § miljöbalken för nedgrävning av markkabel, 
Onslunda-Petersborg, dnr Np 525-41648-2022 
 

Beslut 

2022-12-30  Länsstyrelsen Skåne Niklas Sommelius 
         Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande 
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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: 2022-12-01 Till: 2022-12-31 Utskrift: 2023-01-20

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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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 2023/3 
 
Datum  13 januari 2023 

 

Redovisning av anmälningsärenden 
2023-01-27 – samhällsbyggnadsnämnden 

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

Ärendebeskrivning 
Redovisning av anmälningsärenden för samhällsbyggnadsnämnden 2023-01-27: 
 

• Protokoll 2022-12-15 styrelsemöte Österlen VA §§ 47–59 
• Beslut - Anslutningsförfrågan - Ingelstad 18:55  
• Mål och budget 2023 med plan 2024–2025 för Tomelilla kommun – 

kommunstyrelsen 
• Beslut - Kf § 118/2022 Budget 2023 med plan för 2024–2025 
• Beslut - Ks § 138/2022 Kostnader 2022–2023 
• Österlen VA AB - månadsrapport Tomelilla november 2022 
• Österlen VA AB – utfall drift Tomelilla november 2022 
• Beslut - Kf § 138/2022 Utökat verksamhetsområde omfattande dricks- och 

spillvatten för Brösarp 11:16 
• Beslut - Kf § 139/2022 Fastställande av verksamhetsområde - Tylegatan 

Tomelilla 
• Beslut - Kf § 141/2022 Val av styrelse, nämnder m.m. 
• Beslut - Kf § 142/2022 Inkallelseordning 2023–2026 
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• Överklagande av beslut om föreläggande vid vite att klippa häck på 
fastigheten Skorpionen 21 

• Återrapportering enkät svenska kommuners trafiksäkerhetsarbete  
• Klagomål omklädningsrum Österlenhallen 
• Protokoll 2023-01-17 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott §§ 1–12 
• Österlen VA AB - månadsrapport Tomelilla december 2022 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2023-01-13. 

Protokoll 2022-12-15 styrelsemöte Österlen VA §§ 47–59, handlingsid: Sbn 

2022.2209. 

Beslut - Anslutningsförfrågan - Ingelstad 18:55 signerat, handlingsid: Sbn 2022.2244. 

Mål och budget 2023 med plan 2024–2025 för Tomelilla kommun – 

kommunstyrelsen, handlingsid: Sbn 2022.2234. 

Beslut - Ks § 138/2022 Kostnader 2022–2023, handlingsid: Sbn 2022.2236. 

Beslut - Kf § 118/2022 Budget 2023 med plan för 2024–2025, handlingsid: Sbn 

2022.2239. 

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

2022.2251. 

Österlen VA AB – utfall drift Tomelilla november 2022, handlingsid: Sbn 2022.2252. 

Beslut - Kf § 138/2022 Utökat verksamhetsområde omfattande dricks- och 

spillvatten för Brösarp 11:16, handlingsid: Sbn 2023.73. 

Beslut - Kf § 139/2022 Fastställande av verksamhetsområde - Tylegatan Tomelilla, 

handlingsid: Sbn 2023.74. 

Beslut - Kf § 141/2022 Val av styrelse, nämnder m.m, handlingsid: Sbn 2023.75. 

Beslut - Kf § 142/2022 Inkallelseordning 2023–2026, handlingsid: Sbn 2023.76. 

Överklagande av beslut om föreläggande vid vite att klippa häck på fastigheten 

Skorpionen 21, handlingsid: Sbn 2023.77. 

Återrapportering enkät svenska kommuners trafiksäkerhetsarbete, handlingsid: Sbn 

2022.2369. 
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Klagomål omklädningsrum Österlenhallen, handlingsid: Sbn 2023.87. 

Protokoll 2023-01-17 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott §§ 1–12 signerat, 

handlingsid: Sbn 2023.266. 

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

2023.305. 

 
Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

 

Johanna Kandell 

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

Tomelilla kommun, Gustafs Torg 16, 271 73 Tomelilla 

 

 Dnr Sbn 2022/172 

Handläggare: Niklas Sommelius 
E-post: niklas.sommelius@tomelilla.se 

 

19 december 2022 

Anslutningsförfrågan Ingelstad 18:55 
Du har ansökt att få ansluta din fastighet till kommunalt vatten. Som du tidigare fått 
information om ligger din fastighet utanför verksamhetsområdet.  

Inom ett verksamhetsområde har VA-huvudmannen en skyldighet att ansluta 
fastigheter till de vattentjänster verksamhetsområdet avser. Om en fastighet utanför 
verksamhetsområdet nekas anslutning kan fastighetsägaren begära prövning av 
frågan om fastigheten ska ingå i ett verksamhetsområde. 

Ett verksamhetsområde ska, enligt lagen om allmänna vattentjänster, inrättas om det 
med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en befintlig eller blivande 
bebyggelse. Ett större sammanhang är, enligt branschorganisationen Svenskt Vatten, 
20–30 fastigheter. 

Kommunen, som huvudman, anser att det inte finns några skäl att ansluta en enskild 
fastighet till verksamhetsområdet.  

Därmed avslår kommunen din begäran om anslutning. 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Niklas Sommelius 
Samhällsbyggnadschef 
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Samhällsbyggnadschef: Niklas Sommelius
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Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Signed by: NIKLAS SJÖLIN SOMMELIUS
Date: 2022-12-22 09:20:08
BankID refno:  89944c0a-b07e-448e-84be-dbfbbbf5c202
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Mål och budget 2023 med plan 2024-2025 för Tomelilla 
kommun 

Sammanfattning 
 
Mål och Budget 2023 med plan 2024-2025 för Tomelilla kommun, kommer att behandlas 
på kommunstyrelsen den 9 november och i kommunfullmäktige den 30 november 2022. 
Detta underlag är förvaltningens sammanställning och förslag till resultat, -drift-och 
balansbudget, investeringsplan samt förslag till mål för god ekonomisk hushållning.  
Budgeten innebär följande och föreslår kommunfullmäktige anta dessa beslut: 

Fastställande av skattesats 2023. Kommunfullmäktige beslutar om skattesats för 2023 i 
separat beslut. 
• Fastställande av finansiella och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 2023 

• Kommunfullmäktige beslutar att anta angivna mål, både finansiella och 
verksamhetsmål, för god ekonomisk hushållning 2023  
 

• Fastställande av resultat-och balansbudget för 2023-2025 
• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2023-

2025 i enlighet med förslaget i detta dokument 
 

• Fastställande av drifts-, exploaterings- och investeringsbudget för 2023 
• Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts-, exploaterings- och 

investeringsbudget för 2023 i enlighet med förslaget i detta dokument 
 

• Fastställande av låneram 
• Kommunfullmäktige beslutar om en oförändrad låneram för 2023 på 350 

mnkr. 
 

• Fastställande av borgensramen och borgensavgiften för kommunala bolag 
• Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Österlenhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld 
ingå borgen för Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt 
värde om 30 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att för lån upptagna före 2013 med kommunal 
borgen behålla avgiften på 0,3 %. Nya lån behandlas individuellt och avgiften 
ska enligt gällande finansreglemente beslutas av kommunstyrelsen. 
 

• Fastställande av eventuell reservering till resultatutjämningsreserven 
• Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till 

resultatutjämningsreserven ska göras i budget 2023. 
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• Styrelsen och nämnderna beslutar i sina respektive internbudgetar om de 
åtgärder som krävs för att uppnå fastställda effektiviseringskrav senast den 31 
januari 2023. 
 

Budgetprocessen  

Årets budgetprocess inleddes med en omvärldsdag i februari. Temat var hur Tomelilla 
kommun påverkas av trender i omvärlden. Deltog gjorde kommunstyrelsen, presidierna 
från fullmäktige, familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, byggnadsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, överförmyndarnämnden 
samt ledande tjänstepersoner. Olika omvärldstrender belystes och den ekonomiska 
utvecklingen för kommande planperiod redovisades.  
Under året har samråd med de kommunala bolagen och med förbunden hållits. Samråden 
syftar till att få en redogörelse av föregående års bokslut och budgetförutsättningar för 
2023. Deltagande aktörer har varit kommunstyrelsens arbetsutskott, Österlenhem, TIAB, 
ÖKRAB, SÖRF, Miljöförbundet, Österlen VA samt chefstjänstepersoner.  
 
Investeringsberedningen har sammanträtt tre gånger under året och vid det sista mötet 
har en slutlig prioritering av planerade investeringsobjekt gjorts. Beredningens underlag 
utgör en del av budgetförslaget. 
 
Kommunstyrelsens beslutade i mars att skicka budgetremissen för åren 2023-2025 till 
nämnderna för att få en redovisning av de största och viktigaste utmaningarna som 
kommunen står inför inom respektive verksamhet samt behovet av investeringar. 
 
Inför sammanställning av det slutliga budgetförslaget har vissa förändringar gjorts i 
planeringsförutsättningarna främst beroende på stora förändringar i pris- och 
pensionskostnadsutvecklingen. Som grund i förslaget har SKR:s beräkningar i cirkulär 
37:22 använts. 
 
Nämnderna och kommunstyrelsen ska besluta om sina respektive internbudgetar utifrån 
beslutade verksamhetsmål innan januari månads utgång. 
Återredovisning från nämnderna ska ske vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 
2023. 
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Planeringsförutsättningar 
Kommunstyrelsen beslutade om planeringsförutsättningar för budget 2023, den 13 mars 
Ks §16. Nämnderna lämnade sina remissyttrande under första tertialet 2022 och 
investeringsberedningen hade sitt första sammanträde i juni. SKR:s prognos i oktober 
2022 har varit grunden för beräkningen av skatteintäkter och statsbidrag. 
Förutsättningarna för kommande planperiod har försämrats kraftigt under året. 
Inflationsförväntningarna har ökat väsentligt i prognoserna och konsekvenser av detta 
samt förändringar av pensionsavtalet kommer att innebära en stor påfrestning för den 
kommunala ekonomin. Osäkerheten kring arbetslöshetsutvecklingen påverkar även 
prognoserna för skatteintäkter inför kommande period. Utvecklingen under 2022 är dock 
fortsatt god och Tomelilla prognostiserar ett överskott på 41,5 mnkr för år 2022 jämfört 
med budgeterade 16,5 mnkr. Detta beror framförallt på ett bättre utfall av 
slutskatteavräkningarna för åren 2021 och 2022.   
 
 
  enligt Ks § 16 förutsättningar enligt detta förslag 
Skattesats 20,61 kr 20,61 kr 
Antal invånare 13 800 st  13 800 st 
Resultatmål  2,0% 1,5% 
Internränta 1,0% 1,25% 
Pris- o lönekompensation 2,9% 3,5% 
Ökade pensionskostnader - 31,3 mnkr 
Besparingar/effektiviseringar - 22,1 mnkr 
Reserv  8,0 mnkr  8,0 mnkr 
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Styr- och målmodell 
Med styrmodell avses en struktur för att styra och utveckla en verksamhet. Syftet med 
styrmodellen är också att den politiska viljeinriktningen får genomslag i verksamheterna, 
så att visionen och verksamhetsmålen uppnås och att god ekonomisk hushållning säkras.  

Tomelilla kommuns vision 
I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår gemensamma 
innovationskraft ger näring och hållbar tillväxt.” 

En kortare devis är kopplad till visionen:: 
"Tomelilla på Österlen - en kreativ och hållbar bit av Skåne” 

Målmodell 
Nuvarande målmodell beslutades under 2018 av kommunfullmäktige. Den innebär att 
kommunen ska arbeta med färre mål och ta sin utgångspunkt i områden där 
verksamheten behöver utvecklas och förbättras. Figuren nedan visar kommunfullmäktiges 
övergripande mål; tre målområden med vardera två mål. Varje målområde omfattar flera 
nämnders arbete Kommunstyrelsen och nämnderna tar beslut om mål utifrån respektive 
målområde. Kommunförvaltningen knyter därefter sina åtgärder och mätare till 
nämndmålen. I budgetförslaget till kommunfullmäktige finns nämndernas mål med som 
information. Mål för god ekonomisk hushållning enligt kommunlagen beslutas av 
kommunfullmäktige .  

Kommunfullmäktiges övergripande mål 
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Befolkningsutveckling 
Befolkningen uppgick till 13 712 vid årsskiftet 2021/2022 och hade ökat till 13 760 
personer vid augusti månads utgång 

Skatteprognosen för 2023-2025 bygger på 13 800 invånare för 2023 och kommande åren 
13 850 invånare 2024 och 13 900 invånare 2025. Detta är ett lägre antagande än SKR:s 
riksprognos. Födelsenettohar varit negativt de senaste åren medan flyttningsnetto har 
uppvisat en positiv trend.  

Skatteintäkter, utjämningar och generella statsbidrag 
Den skatteintäkts- och statsbidragsprognos som budgeten grundas på utgår från SKRs 
cirkulär, 2022:37. .I utjämningar och generella statsbidrag ingår även fastighetsavgiften 
Intäkterna förutsätter att skattesatsen är oförändrad under planperioden och uppgår till 
20,61 kr 

RUR, resultatutjämningsreserv 

Enligt kommunallagen får kommunen under vissa förutsättningar reservera en del av det 
ekonomiska resultatet i en resultatutjämningsreserv  (RUR). En resultatutjämningsreserv 
utgör en del av kommunens eget kapital. Reserven kan sedan disponeras för att täcka 
underskott under en lågkonjunktur. Syftet med reserven är således att utjämna normala 
svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större flexibilitet för 
verksamheterna. 
Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga 
underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste 
tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas 
understiga det tioåriga genomsnittet. Enligt SKR:s senaste prognos skulle det vara möjligt 
åren 2023 och 2025. En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt 
balanskravsresultat 
Kommunen kan redan i samband med budgetbeslutet planera för att göra en reservering 
till RUR alternativt ett nyttjade av redan avsatte medel. Slutligt beslut tas först i samband 
med behandlingen av årsredovisningen för 2023. Ingen reservering till eller nyttjande av 
RUR görs i budget 2023 enligt detta förslag. I samband med fastställande av 
årsredovisningen för år 2020 avsattes 13,5 mnkr till RUR som därmed uppgår till 30 
mnkr. 

Balanskrav 

Från år 2000 gäller ett lag reglerat balanskrav för kommuner. Det innebär att budgeten 
ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Enligt kommunallagen får undantag 
göras från balanskravet om synnerliga skäl föreligger. Ett eventuellt negativt resultat ska 
återställas inom tre år. 
De budgeterade resultaten för åren 2023 till 2025 är positiva enligt detta underlag. Inga 
gamla underskott från förgående år finns att återställa. 
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Investeringar 
Det investeringsutrymme som medges består, enkelt utryckt, i årets avskrivningar plus 
årets resultat. Låga resultatnivåer kombinerat med stora investeringar innebär ökad 
upplåning De tidigare låga ränteläge har börjat röra sig uppåt i samband med att 
samhällsekonomin har försämrats. Riksbanken har under året höjt styrräntan ett par 
gånger och förväntas fortsätta med höjningar även framöver.  Om kommunen inte kan 
amortera sina lån kommer utrymmet för övriga driftskostnader succesivt att krympa. I 
budgetförslaget för 2023 är den skattefinansierade verksamhetens investeringsvolym 
självfinansierad medan delar av VA-investeringarna kräver lånefinansiering . Detta täcks 
inom ramen för VA-kollektivets taxor.  

Exploateringsverksamhet 

Målsättningen för exploateringsverksamheten är att exploateringsprojekten ska finansieras 
av de intäkter som erhålls då marken säljs och anslutningsavgifterna erläggs. Om 
kommunen själv genomför exploateringen binds pengar i projektet under projekteringen 
och fram tills det att marken är såld. De medel som binds i projektet finansieras genom att 
likviditet ianspråktages, vilket i sin tur kan resultera i behov av upplåning. 
Kommunstyrelsen medges att vid varje enskilt tillfälle använda upp till 30 mnkr för denna 
typ av investering i säljklara tomter. Sammanlagda utgifter för pågående och avslutade 
men ej sålda tomter får aldrig vid något tillfälle överstiga 30 mnkr.  

Prioriterade investeringsobjekt 
Investeringsberedningens prioriterade investeringsprojekt 2023 framgår av tabellen nedan. 
För den skattefinansierade verksamheten är ramen för de prioriterade investeringarna 71,7 
mnkr och för den taxefinansierade VA-verksamheten är ramen 26,4 mnkr exklusive 
intäkter, total investeringsram för 2023 är 97,5 mnkr. 

Förslag till investeringsbudget 2023 (Projektredovisning i bilaga 1) 

 
Nämnd Investering 

2023 
tkr 

Investering 
2024 

tkr 

Investering 
2025 

tkr 
Samhällsbyggnadsnämnden 47 150 47 350 41 900 
 varav fastighet 24 350 23 650 20 200 
 varav gata/park 22 800 23 700 21 700 
    
Familjenämnden 4 000 3 000 3 000 
    
Vård och omsorgsnämnden 1 800 1 500 1 500 
    
Kommunstyrelsen 2 050 1 500 1 500 

-     
SUMMA SKATTEFINANSIERAT 55 000 53 350 47 900 
    
Samhällsbyggnadsnämnden    
Vatten – och avlopp 29 450 23 900 38 100 
TOTAL INVESTERINGSRAM  84 450 77 250 86 000 

112



   

7 
 

Låneskuld  
Kommunens nuvarande låneskuld  (2022-11-01) uppgår till 300 mnkr. 
Självfinansieringsgraden på de skattefinansierade investeringarna 2023 beräknas uppgå till 
100 %. Nuvarande låneram på 350 mnkr bedöms kunna vara oförändrad under 2023. 

Borgensram och borgensavgift från bolagen 
Borgensramen för Österlenhem AB uppgår enligt budget 2022 till 500 mnkr och för 
Tomelilla Industri AB till 30 mnkr. Österlenhem AB och Tomelilla Industri AB gör 
bedömningen att behovet av lån med kommunal borgen är oförändrat under 2023.  
En anpassning till en generellt sett mer marknadsmässig nivå på borgensavgiften gjordes 
inför 2019. Lån upptagna före 2013 med kommunal borgen kan behålla avgiften på 0,3 %. 
Nya lån behandlas individuellt och avgiften ska behandlas av kommunstyrelsen enligt 
gällande finansreglemente.  

Känslighetsanalys 
Förändringar vad gäller skattesats, invånarantal och löneutveckling påverkar kommunens 
kostnader och intäkter enligt följande: 

• Förändrad skattesats med 1 krona motsvarar cirka 29,0 mnkr 
• 100 invånare motsvarar cirka 6,0 mnkr 
• Löneökning med 1 % innebär ca 5 mnkr inklusive PO 

Arbetsgivaravgifter 
PO-påslaget för arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar uppgår till 42,75 %, i enlighet 
med SKRs bedömning. Verkliga avgifter beräknas öka i takt med att allt fler medarbetar 
kvalificerar sig för förmånsbestämd avtalspension  
Internränta 
Internräntan för 2023 är 1,25 % enligt SKR, dvs 0,25 % högre än 2022. Internräntan 
syftar till att visa den genomsnittliga finansieringskostnaden för aktiverade investeringar 
under hela deras ekonomiska livslängd. 

Resultat 
Resultat för 2023 uppgår till 13,8 mnkr enligt detta förslag, resultat för 2024 är 15,7 mnkr 
och 2025 37,2 mnkr.  

  

113



   

8 
 

Driftsramar för nämnderna och deras ingående verksamheter 
 
Driftsramarna för 2023 utgår från budget 2022 med tillägg för uppräkningar enligt 
prisindex för kommunal verksamhet PKV med justering för PO-pålägg samt besparingar 
på drygt 22 mnkr. 

Förslag till driftsramar 2023 (tkr) 

Nämnd  
Budget 

2022 
Uppräk
ning 

Effektiviseri
ng Budget 2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Kommunfullmäktige -966 -34 0 -1 000 -1 030 -1 062 -1 095 
Revisionen* -1 325 -50 200 -1 175 -1 210 -1 248 -1 286 
Valnämnden -275 -20 270 -25 -300 -25 -350 
överförmyndarnämnd -2 588 -91 0 -2 679 -2 759 -2 844 -2 933 
Kommunstyrelsen -74 139 -2 595 5 168 -71 566 -73 713 -75 998 -78 354 
Samhällsbyggnadsnämnden -52 162 -1 826 3 657 -50 331 -51 841 -53 448 -55 105 
Byggnadsnämnden -2 957 -103 1 040 -2 020 -2 081 -2 146 -2 212 
Kultur&fritidsnämnden -24 080 -843 814 -24 109 -24 832 -25 602 -26 396 
Vård&omsorgsnämnden -253 666 -8 878 5 019 -257 525 -265 251 -273 474 -281 952 
Familjenämnden -428 629 -15 002 5 893 -437 738 -450 870 -464 847 -479 257 
NETTOKOSTNADER -840 787 -29 442 22 061 -848 167 -873 887 -900 693 -928 939 

        
Finansiering 857 331 4 661 0 861 992 889 631 937 880 966 810 

         
RESULTAT 16 544 -24 781 22 061 13 825 15 744 37 187 37 871 

        
        
        
2%  resultatmål 17 465   18 508 19 224 19 829 20 442 

 

Revisionens budget bereds av kommunfullmäktiges presidie. 
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Resultat- och balansbudget 
Med föreslagna driftramar 2023 inklusive tillägg för pensionskostnader beräknade av 
KPA och finansnetto, upprättas nedanstående resultat- och balansbudget.  

  Resultatbudget ( mnkr ) 
    

 
Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Verksamhetens intäkter 190,0 210,0 220,0 230,0 

Verksamhetens kostnader -989,1 -1 068,1 -1 107,5 -1 126,4 

Av- och nedskrivningar -53,0 -50,0 -54,0 -56,0 

Verksamhetens nettokostnader -852,1 -908,1 -941,5 952,4 

Skatteintäkter 567,3 603,0 630,7 656,7 

Generella statsbidrag och utjämning 301,3 322,4 330,5 337,4 

Skatteintäkter totalt 868,6 925,5 961,2 994,1 

Finansiella intäkter 4,0 2,5 2,5 2,5 

Finansiella kostnader -4,0 -6,0 -6,5 -7,0 

Resultat före extraordinära poster 16,5 13,8 15,7 37,2 

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skattekostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat 16,5 13,8 15,7 37,2 
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Balansbudget ( mnkr) 

    

TILLGÅNGAR Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Materiella anläggningstillgångar 

    
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 718,8 753,3 773,6 848,6 

Maskiner och inventarier 40,0 42,0 45,0 47,0 

Finansiella anläggningstillgångar     
  

Aktier, andelar och andra långfristiga fordringar 28,0 28,0 28,0 28,0 

Summa anläggningstillgångar 786,8 823,3 846,8 923,6 

Förråd med mera 9,0 9,0 9,0 9,0 

Kortfristiga fordringar 40,0 40,0 40,0 40,0 

Kortfristiga placeringar 50,0 50,0 50,0 50,0 

Kassa och bank 40,0 40,0 40,0 40,0 

Summa omsättningstillgångar 139,0 139,0 139,0 139,0 

SUMMA TILLGÅNGAR 925,0 962,3 985,6 1 062,6 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     
  

Eget kapital  463,8 477,6 493,3 530,5 

därav årets resultat * 16,5 13,8 15,7 37,2 

Avsatt till pensioner 9,5 9,5 9,5 9,5 

Andra avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa avsättningar 9,5 9,5 9,5 9,5 

Långfristiga skulder 350,0 350,0 370,0 390,0 

Kortfristiga skulder 101,7 125,2 112,8 132,6 

Summa skulder 451,7 475,2 482,8 522,6 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 925,0 962,3 985,6 1 062,6 
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Mål för god ekonomisk hushållning 
Mål för god ekonomisk hushållning ska enligt lagen beslutas och redovisas i budgeten.  
Dessa mål består dels av finansiella mål för god ekonomisk hushållning samt 
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Förslag till mål för god ekonomisk 
hushållning redovisas nedan.  

Måluppfyllnad 
Tomelilla kommun definierar god ekonomisk hushållning som en sammanvägd 
bedömning av kommunens samtliga mål, både finansiella och verksamhetsmål. För att 
god ekonomisk hushållning ska anses uppnått ska minst 2/3 av samtliga mål samt de tre 
finansiella målen vara antingen uppfyllda eller på väg att uppfyllas under verksamhetsåret.  

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 
Reglementet för resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning anger att 
ekonomin sätter gränser för verksamhetens omfattning.  
Kommunen bör sträva efter att ha ett resultatmål som överstiger genomsnittskommunens 
och så långt som är rimligt självfinansiera investeringar samt bedöma 
investeringsutrymmet utifrån god ekonomisk hushållning med hänsyn till det 
övergripande finansiella målen. 
 
Tomelilla kommun har de senaste åren ökat nettoinvesteringarnas andel av skatt och 
generella bidrag. 
 

Resultatmål 
• Extern resultatnivå, exklusive extraordinära intäkter och kostnader, ska uppgå 

till lägst 2,0 % i genomsnitt under mandatperioden 2023-2026 

Investeringsmål 
• Nettoinvesteringar får i genomsnitt under perioden 2023-2026 uppgå till max 

12 % av totala skatteintäkterna. 

Skuldmål 

• Självfinansieringsgraden av investeringarna ska uppgå till minst 55 % i 
genomsnitt under perioden 2023-2026. 
Investeringar inom den skattefinansierade verksamheten bör fullt ut 
självfinansieras via generat kassaflöde från verksamheten, dvs. nyupplåning bör 
undvikas. Avgiftsfinansierad vatten- och avloppsverksamhet kan finansieras 
genom upptagna lån. Bedömning av påverkan av taxenivåer ska göras. 
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Nämndsmål 2023 
Nämnderna och kommunstyrelsen har tillsammans med förvaltningen tagit fram förslag 
till verksamhetsmål och mätindikatorer kopplade till den nya styrmodellen. 

Beslutsunderlag till nämndmål 2023  
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 138 Dnr KS 2022/163 

Kostnader 2022-2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppmana nämnder och verksamheter att tidigarelägga 
planerade insatser och inköp för 2023 till verksamhetsåret 2022 när så är möjligt. I 
det fall följsamhet mot beslutet leder till underskott på nämndnivå ska krav att 
återställa underskottet inte ställas. 

Ärendebeskrivning 
Tomelilla kommun prognosticerar i likhet med andra kommuner för lågkonjunktur 
och fortsatt hög inflation samt högt kostnadsläge under 2023. Detta får effekter på 
skatteunderlag och kommunens egna kostnader för både verksamhet och åtaganden 
såsom pensionsskulden. Utifrån att Tomelilla kommun efter delårsrapporten 
prognosticerar ett resultat väsentligt över budget, 41,5mkr mot tidigare 16,5 mkr, för 
verksamhetsåret 2022, finns utrymme att tidigarelägga 2023 års planerade insatser 
och inköp till verksamhetsåret 2022 utan att respektive nämnd ska belastas av ett 
eventuellt underskott på nämndnivå, och med bibehållen god måluppfyllelse när det 
gäller god ekonomisk hushållning på kommunövergripande nivå.  

Ekonomiska konsekvenser 
Tidigareläggning av planerade insatser och inköp för 2023 till verksamhetsåret 2022 
kommer att innebära ett lägre resultat för 2022 motsvarande insatsernas och 
inköpens sammanvägda kostnad.  

Prognosen är att resultatet för 2022 trots tidigareläggning av insatser och inköp 
kommer överstiga budgeterat resultat väsentligt.  

Enskild nämnd kan komma att uppvisa ett negativt resultat vid årsredovisningen. 

Måluppfyllelsen kopplat till god ekonomisk hushållning för verksamhetsåret 2022 
kommer vara fortsatt hög 

Förutsättningarna för nämnder och förvaltningar att nå målen för 2023 ökar.  

 

Barnperspektivet 
I det fall beslutet möjliggör insatser och inköp som annars inte hade varit möjliga 
utifrån den ekonomiska prognosen 2023 stärker beslutet barnperspektivet.  
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 138 forts. 

Miljöperspektivet 
I det fall beslutet möjliggör insatser och inköp som annars inte hade varit möjliga 
utifrån den ekonomiska prognosen 2023 stärker beslutet miljöperspektivet.  

 

Uppföljning 
Beslutets effekter följs upp i samband med kommunens årsredovisning för 
verksamhetsåret 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppmana nämnder och förvaltningar att tidigarelägga 
planerade insatser och inköp för 2023 till verksamhetsåret 2022 när så är möjligt. I 
det fall följsamhet mot beslutet leder till underskott på nämndnivå ska inte 
underskottet belasta nämnden ifråga.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, tf ekonomichef Mariana Vikström, handlingsid: Ks 2022.3325. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Sara Anheden (S) yrkar att sista meningen i beslutstexten förtydligas på följande sätt: 
” I det fall följsamhet mot beslutet leder till underskott på nämndnivå ska krav att 
återställa underskottet inte ställas”. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Sara 
Anhedens (S) yrkande. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

T.f. ekonomichef Mariana Vikström 

Samtliga nämnder 

Kommunfullmäktige för kännedom 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
30 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

Kf § 118 Dnr KS 2021/212 

Budget 2023 med plan för 2024-2025 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2023 med plan för 2024-2025, handlingsid: 
Ks 2022.3124. 

Kommunfullmäktige beslutar att anta angivna mål, både finansiella och 
verksamhetsmål, för god ekonomisk hushållning 2023. 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2023-2025 i 
enlighet med förslaget i detta dokument. 

Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts-, exploaterings- och investeringsbudget 
för 2023 i enlighet med förslaget i detta dokument. 

Kommunfullmäktige beslutar om en oförändrad låneram på 350 mnkr för 2023. 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla 
Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 

Kommunfullmäktige beslutar att för lån upptagna före 2013 med kommunal borgen 
behålla avgiften på 0,3 %. Nya lån behandlas individuellt och avgiften ska enligt 
gällande finansreglemente beslutas av kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska 
göras i budget 2023. 

Kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen och nämnderna att i sina 
respektive internbudgetar för år 2023 besluta om de åtgärder som krävs för att uppnå 
fastställda effektiviseringskrav senast den 31 januari 2023. 

Kommunfullmäktige beslutar att besparingar inte ska göras på OB-omsorg, 
arbetsmarknadsenheten och öppenvården. 

Kommunfullmäktige beslutar ge följande särskilda uppdrag: 

• Viktiga faktorer i skolan är att arbeta med studiero och därmed trygghet. 
Därför ges familjenämnden i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen 
med en beskrivning av hur man konkret ska arbeta med att fokusera på 
trygghetsfrågor under mandatperioden. Redovisningen ska ske på 
kommunstyrelsen i april 2023. 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
30 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 118 forts. 

• Under den mandatperiod som gått har vi tillsammans inom kommunens olika 
verksamheter, med lokalpolisen, med enskilda och med olika 
intresseorganisationer arbetat i olika former med ungdoms- och 
föräldrakontakt. Alliansen vill att kommunens nätverk och kontakter med 
föräldrar ökar och att vi som kommun stimulerar föräldrars engagemang. 
Familjenämnden ges tillsammans med kultur- och fritidsnämnden i uppdrag 
att senast i mars 2023 återkomma till kommunstyrelsen med ett utarbetat 
program för hur man kontinuerligt under mandatperioden tänker arbeta med 
frågan. Båda nämnderna ges också i uppdrag att vid varje tertialuppföljning 
under mandatperioden särskilt beskriva det arbete man utfört. 

• Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda och återkomma till 
kommunstyrelsen i april 2023 med förslag på åtgärder som ökar den 
upplevda tryggheten genom satsningar på den fysiska infrastrukturen såsom 
belysning, hastighetsdämpning men också andra trygghetsskapande åtgärder 
som till exempel kameraövervakning. I uppdraget ingår också att 
kostnadsberäkna förslagen, beskriva vad som kan göras inom befintlig 
budgetram och vad som ska skjutas fram till nästkommande års investeringar. 

• Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att kontakta och utreda 
möjligheten till samordning av hemtjänst med andra kommuner i 
kommunens ytterområden till förmån för ökad hushållning med resurser. 
Redovisning ska ske till kommunstyrelsen i april 2023. 

• Förvaltningen ska senast i april 2023 redovisa till kommunstyrelsen en 
tidsplan för när alla kommunfordon kan vara fossilbränslefria och i bästa 
miljöklass.  

• Kommunens lokala föreskrifter ska vara enkla att förstå. De ska därför ses 
över och vid behov omarbetas med klarspråk. Detta ska redovisas till 
kommunstyrelsens senast i april 2023. 

• Förvaltningen ges i uppdrag att på kommunens externa webbplats och i 
sociala medier marknadsföra lediga tomter. Detta ska vara klart senast 
februari 2023. 

• Förvaltningen ska senast februari 2023, efter genomförd utredning av 
byggnadsnämndens ansvarsområde, redovisa resultatet till såväl nämnden 
som kommunstyrelsen.  

• Byggnadsnämnden och dess verksamhet ska arbeta aktivt för att korta sina  
handläggningstider och erbjuda en transparens avseende avgifternas 
utformning. Detta följs upp och beskrivs senast i samband med tertial två 
2023. 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
30 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 118 forts. 

• Kommunen ska skapa mer byggbar och tillgänglig mark för företag att 
etablera industrier, handel och verksamheter på. Plan för en sådan 
exploatering redovisas till kommunstyrelsen i april 2023. 

• Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att se över policyn för kostenheten 
i syfte att byta ut ekologiskt odlat mot närodlat samt att definiera närodlat. 

• För att få en tryggar skolgång för de yngre eleverna ges familjenämnden i 
uppdrag att införa skolmormor/morfar. 

• Motion och rörelse är positivt ur ett lärande perspektiv, därför ges 
familjenämnden i uppdrag att tillsammans med förvaltning och rektorer 
införa typ Bunkeflomodellen som för övrigt redan tillämpas på Brösarps 
skola. 

• Föreningslivet är en viktig aktör för kommunen, det är oftast enskilda som 
ställer upp med sin fritid, detta behöver kommunen ta vara på, därför ges 
kultur och fritidsnämnden i uppdrag att utreda hur vi kan öka antalet aktiva 
inom föreningslivet och utbilda våra föreningsledare. 

• Vi blir allt äldre och äldre därför ges kultur och fritidsnämnden i uppdrag att 
ta fram förslag om hur man bättre kan stödja och samverka med 
föreningslivet i syfte att i högre grad stimulera äldre till hälsofrämjande 
aktiviteter. 

• Det är bra att röra och aktivera sig och ingå i en gemenskap, därför ges kultur 
och fritid i uppdrag att utreda hur kommunen kan motivera ungdomar att 
idrotta längre upp i åldrarna. 

Reservationer 
Den socialdemokratiska partigruppen (Sara Anheden, Helén Bladh, Ida Bornlykke, 
Peter Boström, Kristin Skoog, Robert Buhre, Inger Åbonde, Roger Persson och 
Anne-Maj Råberg) samt Linda Ekelund (V), Ingrid Bergh (V) och Claes Melin (MP) 
reserverar sig mot beslutet enligt bilaga, handlingsid: Ks 2022.3439. 

Den sverigedemokratiska partigruppen (Per Gustafsson, Anna Sandegren, Thony 
Blomgren, Tina Malm, Anders Rosengren, Kent Gustafsson, Per-Olof Örnsved, 
Petra Blomgren, Kent Olofsson, Anette Lind, Birger Hörberger Zofia Prokopczyk) 
reserverar sig mot beslutet i beslutsgång 12 till förmån för eget yrkande. 

 

 

 

123



 

 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
30 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

 

§ 118 forts. 

Protokollsanteckning 
Per-Martin Svenson (M) lämnar protokollsanteckning enligt bilaga, handlingsid: Ks 
2022.3451. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige ska senast den 30 november fastställa budget för kommande år 
samt en plan för de två kommande åren. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2023 med plan för 2024-2025, handlingsid: 
Ks 2022.3124. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta angivna mål, både finansiella och 
verksamhetsmål, för god ekonomisk hushållning 2023. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2023-2025 i 
enlighet med förslaget i detta dokument. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts-, exploaterings- och investeringsbudget 
för 2023 i enlighet med förslaget i detta dokument. 
 
Kommunfullmäktige beslutar om en oförändrad låneram på 350 mnkr för 2023. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla 
Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att för lån upptagna före 2013 med kommunal borgen 
behålla avgiften på 0,3 %. Nya lån behandlas individuellt och avgiften ska enligt 
gällande finansreglemente beslutas av kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska 
göras i budget 2023. 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
30 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

 
§ 118 forts. 
 
Kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen och nämnderna att i sina 
respektive internbudgetar för år 2023 besluta om de åtgärder som krävs för att uppnå 
fastställda effektiviseringskrav senast den 31 januari 2023.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 116/2022, handlingsid. Ks 2022.3177. 

Mål och budget 2023 med plan 2024-2025 för Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 
2022.3124. 

Bilaga investeringsprojekt, handlingsid: Ks 2022.3125. 

Sverigedemokraternas förslag på riktade uppdrag budget 2023, handlingsid: Ks 
2022.3116. 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiets förslag på budget 2023, 
handlingsid: Ks 2022.3299. 

Alliansens politik 2023 till 2026, tilläggsyrkanden, handlingsid: Ks 2022.3450. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen § 116/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2023 med plan för 2024-2025, handlingsid: 
Ks 2022.3124. 

Kommunfullmäktige beslutar att anta angivna mål, både finansiella och 
verksamhetsmål, för god ekonomisk hushållning 2023. 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2023-2025 i 
enlighet med förslaget i detta dokument. 

Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts-, exploaterings- och investeringsbudget 
för 2023 i enlighet med förslaget i detta dokument. 

Kommunfullmäktige beslutar om en oförändrad låneram på 350 mnkr för 2023. 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla 
Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
30 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 118 forts. 

Kommunfullmäktige beslutar att för lån upptagna före 2013 med kommunal borgen 
behålla avgiften på 0,3 %. Nya lån behandlas individuellt och avgiften ska enligt 
gällande finansreglemente beslutas av kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska 
göras i budget 2023. 

Kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen och nämnderna att i sina 
respektive internbudgetar för år 2023 besluta om de åtgärder som krävs för att uppnå 
fastställda effektiviseringskrav senast den 31 januari 2023. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med 
följande tillägg (Per-Martin Svenssons (M) samlade yrkande):  

• Viktiga faktorer i skolan är att arbeta med studiero och därmed trygghet. 
Därför ges familjenämnden i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen 
med en beskrivning av hur man konkret ska arbeta med att fokusera på 
trygghetsfrågor under mandatperioden.  

Redovisningen ska ske på kommunstyrelsen i april 2023. 

• Under den mandatperiod som gått har vi tillsammans inom kommunens olika 
verksamheter, med lokalpolisen, med enskilda och med olika 
intresseorganisationer arbetat i olika former med ungdoms- och 
föräldrakontakt. Alliansen vill att kommunens nätverk och kontakter med 
föräldrar ökar och att vi som kommun stimulerar föräldrars engagemang. 
Familjenämnden ges tillsammans med kultur- och fritidsnämnden i uppdrag 
att senast i mars 2023 återkomma till kommunstyrelsen med ett utarbetat 
program för hur man kontinuerligt under mandatperioden tänker arbeta med 
frågan. Båda nämnderna ges också i uppdrag att vid varje tertialuppföljning 
under mandatperioden särskilt beskriva det arbete man utfört. 

• Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda och återkomma till 
kommunstyrelsen i april 2023 med förslag på åtgärder som ökar den 
upplevda tryggheten genom satsningar på den fysiska infrastrukturen såsom 
belysning, hastighetsdämpning men också andra trygghetsskapande åtgärder 
som till exempel kameraövervakning. I uppdraget ingår också att 
kostnadsberäkna förslagen, beskriva vad som kan göras inom befintlig 
budgetram och vad som ska skjutas fram till nästkommande års investeringar. 
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• Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att kontakta och utreda 
möjligheten till samordning av hemtjänst med andra kommuner i 
kommunens ytterområden till förmån för ökad hushållning med resurser. 
Redovisning ska ske till kommunstyrelsen i april 2023. 

• Förvaltningen ska senast i april 2023 redovisa till kommunstyrelsen en 
tidsplan för när alla kommunfordon kan vara fossilbränslefria och i bästa 
miljöklass.  

• Kommunens lokala föreskrifter ska vara enkla att förstå. De ska därför ses 
över och vid behov omarbetas med klarspråk. Detta ska redovisas till 
kommunstyrelsens senast i april 2023. 

• Förvaltningen ges i uppdrag att på kommunens externa webbplats och i 
sociala medier marknadsföra lediga tomter. Detta ska vara klart senast 
februari 2023. 

• Förvaltningen ska senast februari 2023, efter genomförd utredning av 
byggnadsnämndens ansvarsområde, redovisa resultatet till såväl nämnden 
som kommunstyrelsen.  

• Byggnadsnämnden och dess verksamhet ska arbeta aktivt för att korta sina  
handläggningstider och erbjuda en transparens avseende avgifternas 
utformning. Detta följs upp och beskrivs senast i samband med tertial två 
2023. 

• Kommunen ska skapa mer byggbar och tillgänglig mark för företag att 
etablera industrier, handel och verksamheter på. Plan för en sådan 
exploatering redovisas till kommunstyrelsen i april 2023. 

Sara Anheden (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och 
Miljöpartiets budgetförslag, handlingsid: Ks 2022.3299. 

Bo Herou (KD), Sander Dijkstra (M) och Marianne Åkerblad (M) yrkar bifall till Per-
Martin Svenssons (M) samlade yrkande. 

Per Gustafsson (SD) yrkar bifall Per-Martin Svenssons (M) samlade yrkande samt till 
sverigedemokraternas slutligt justerade riktade uppdrag enligt följande: 

1. För att kunna förutse och få förståelse för hur den förda invandringspolitiken 
har och kommer påverka kommunen i framtiden så ges kommunstyrelsen i 
uppdrag att redovisa de kommunövergripande kostnader/intäkter 
kommunen har för migrationen. 
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2. För att motverka den organiserade brottsligheten och människohandeln som 
pågår samt att öka den upplevda tryggheten ges kommunstyrelsen i uppdrag 
att ta fram ett förslag som motverkar tiggeri i kommunen och se över vilka 
område i Tomelilla som kommunen kan inför paragraf tre områden med  

3. patrullerande ordningsvakter för att öka och stärka bevakningen på platser 
som upplevs som otrygga och är särskilt utsatta, samt se över hur man kan få 
till en bredare finansieringsmodell tillsammans med SÖSK, handlare och 
andra parter. 

4. För att öka tryggheten för våra brottsoffer i kommunen ges 
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda i vilken mån det är möjligt för  

5. kommunen att bistå brottsoffer som har utdömts skadestånd för att 
minimera obehag av att själva behöva kontakta och driva in en fordran från 
gärningsmannen. 

6. För att motverka att det görs skillnad, likställighetsprincipen, på olika 
symbolflaggor så ges kommunstyrelsen i uppdrag att se över flaggpolicyn, så 
att kommunen endast flaggar med kommun-,region-, nations-, EU- och FN-
flaggor. 

7. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att se över policyn för kostenheten 
i syfte att byta ut ekologiskt odlat mot närodlat samt att definiera närodlat. 

8. Familjenämnden ges i uppdrag att effektivisera och minska kostnaderna för 
hemspråksundervisning och SFI samt införa någon form av resultatplikt för 
SFI. 

9. För att få en tryggar skolgång för de yngre eleverna ges familjenämnden i 
uppdrag att införa skolmormor/morfar. 

10. För att våra elever ska kunna tillgodogöra sig sin skolgång på bästa vis och 
för att de nyanlända så snabbt som möjligt ska kunna komma ut i det svenska 
samhället ges familjenämnden i uppdrag att utreda hur man kan säkerställa att 
alla lär sig skriva och läsa på svenska inom en tvåårs period. 

11. Motion och rörelse är positivt ur ett lärande perspektiv, därför ges 
familjenämnden i uppdrag att tillsammans med förvaltning och rektorer 
införa typ Bunkeflomodellen som för övrigt redan tillämpas på Brösarps 
skola. 

12. Det är viktigt att våra äldre förstår vår vårdpersonal och även att personalen 
förstår varandra, därför ges vård och omsorgsnämnden i uppdrag att utreda  

 

128



 

 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
30 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 118 forts. 

13. hur man säkerställer att alla anställda inom vård och omsorg kan tala och 
skriva på svenska. 

14. Föreningslivet är en viktig aktör för kommunen, det är oftast enskilda som 
ställer upp med sin fritid, detta behöver kommunen ta vara på, därför ges 
kultur och fritidsnämnden i uppdrag att utreda hur vi kan öka antalet aktiva 
inom föreningslivet och utbilda våra föreningsledare. 

15. Vi blir allt äldre och äldre därför ges kultur och fritidsnämnden i uppdrag att 
ta fram förslag om hur man bättre kan stödja och samverka med 
föreningslivet i syfte att i högre grad stimulera äldre till hälsofrämjande 
aktiviteter. 

16. Det är bra att röra och aktivera sig och ingå i en gemenskap, därför ges kultur 
och fritid i uppdrag att utreda hur kommunen kan motivera ungdomar att 
idrotta längre upp i åldrarna. 

 

Per Gustafsson (SD) yrkar bifall till Sara Anhedens (S) yrkande gällande att 
besparingar inte ska göras för OB-förskolan, Arbetsmarknadsenheten (AME) och 
öppenvården. 

Ordföranden ställer fråga till kommunfullmäktige om det kan godtas att bryta ut Sara 
Anhedens (S) yrkande om att besparingar inte ska göras för OB-förskolan, AME och 
öppenvården ur Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budgetförslag 
och rösta på det separat. Kommunfullmäktige svarar ja på ordförandens fråga. 

Claes Melin (MP), Ida Bornlykke (S) och Linda Ekelund (V) yrkar bifall till Sara 
Anhedens (S) enligt ovan justerade yrkande. 

Beslutsgång 1 – huvudförslag budget 
Ordföranden ställer proposition på Per-Martin Svenssons (M) samlade yrkanden mot 
Sara Anhedens (S) justerade yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt Per-Martin Svenssons (M) samlade förslag. 

Votering begärs och följande beslutsgång bestäms: 

Ja-röst för Per-Martin Svenssons (M) samlade förslag. 

Nej-röst för Sara Anhedens (S) justerade förslag. 
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Omröstning 
Med 17 ja-röster mot 12 nej-röster och 12 som avstår beslutar kommunfullmäktige 
enligt Per-Martin Svenssons (M) samlade förslag. 

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Markus Hammarström (M), Ewa Carnbrand (M), 
Sander Dijkstra (M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Alexander Verweij 
Svensson, (M), Marie Ståhlbrand (M), Kenneth Strömbeck (M), Leif Sandberg (C), 
Ann-Marie Johansson (C), Fatlum Avdullahu (C), Anette Thoresson (C), Tobias 
Högborg (C), Sven Gunnarsson (C), Carina Persson (L) och Bo Herou (KD). 

Nej-röster: Sara Anheden (S), Helén Bladh (S), Ida Bornlykke (S), Peter Boström (S), 
Kristin Skoog (S), Robert Buhre (S), Inger Åbonde (S), Roger Persson (S), Anne-Maj 
Råberg (S), Linda Ekelund (V), Ingrid Bergh (V) och Claes Melin (MP). 

Avstår: Per Gustafsson (SD), Anna Sandegren (SD), Thony Blomgren (SD), Tina 
Malm (SD), Anders Rosengren (SD), Kent Gustafsson (SD), Per-Olof Örnsved 
(SD), Petra Blomgren (SD), Kent Olofsson (SD), Anette Lind (SD), Birger 
Hörberger (SD) och Zofia Prokopczyk (SD). 

 

Beslutsgång 2 - OB-förskolan, AME och 
öppenvården 
Ordföranden ställer proposition på Sara Anhedens (S) och Per Gustafssons (SD) 
yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå Sara Anhedens (S) och 
Per Gustafssons (SD) förslag. 

Votering begärs och följande beslutsgång bestäms: 

Ja-röst för avslag på Sara Anhedens (S) och Per Gustafssons (SD) förslag. 

Nej-röst för bifall till Sara Anhedens (S) och Per Gustafssons (SD) förslag. 

 
Omröstning 
Med 14 ja-röster mot 26 nej-röster och 1 som avstår beslutar kommunfullmäktige 
bifalla Sara Anhedens (S) och Per Gustafssons (SD) Sara Anhedens (S) och Per 
Gustafssons (SD) förslag.. 
Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Markus Hammarström (M), Ewa Carnbrand (M), 
Sander Dijkstra (M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Alexander Verweij 
Svensson, (M), Marie Ståhlbrand (M), Kenneth Strömbeck (M), Leif Sandberg (C),  
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Ann-Marie Johansson (C), Anette Thoresson (C), Tobias Högborg (C) och Sven 
Gunnarsson (C). 

Nej-röster: Carina Persson (L), Bo Herou (KD), Sara Anheden (S), Helén Bladh (S), 
Ida Bornlykke (S), Peter Boström (S), Kristin Skoog (S), Robert Buhre (S), Inger 
Åbonde (S), Roger Persson (S), Anne-Maj Råberg (S), Linda Ekelund (V), Ingrid 
Bergh (V) och Claes Melin (MP), Per Gustafsson (SD), Anna Sandegren (SD), Thony 
Blomgren (SD), Tina Malm (SD), Anders Rosengren (SD), Kent Gustafsson (SD), 
Per-Olof Örnsved (SD), Petra Blomgren (SD), Kent Olofsson (SD), Anette Lind 
(SD), Birger Hörberger (SD) och Zofia Prokopczyk (SD). 

Avstår: Fatlum Avdullahu (C). 

 
Beslutsgång 3 
Ordföranden ställer proposition på Per Gustafssons (SD) yrkande nr.1 gällande 
riktade uppdrag och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå förslaget. 

 
Beslutsgång 4 
Ordföranden ställer proposition på Per Gustafssons (SD) yrkande nr.2 gällande 
riktade uppdrag och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå förslaget. 

 
Beslutsgång 5 
Ordföranden ställer proposition på Per Gustafssons (SD) yrkande nr.3 gällande 
riktade uppdrag och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå förslaget. 
 
Beslutsgång 6 
Ordföranden ställer proposition på Per Gustafssons (SD) yrkande nr.4 gällande 
riktade uppdrag och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå förslaget. 

 

Beslutsgång 7  
Ordföranden ställer proposition på Per Gustafssons (SD) yrkande nr.5 gällande 
riktade uppdrag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget. 

 
Beslutsgång 8 
Ordföranden ställer proposition på Per Gustafssons (SD) yrkande nr.6 gällande 
riktade uppdrag och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå förslaget. 
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Beslutsgång 9 
Ordföranden ställer proposition på Per Gustafssons (SD) yrkande nr.7 gällande 
riktade uppdrag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget. 

Votering begärs och följande beslutsgång bestäms: 

Ja-röst för bifall till Per Gustafssons (SD) förslag. 

Nej-röst för avslag på Per Gustafssons (SD) förslag . 

 
Omröstning 
Med 22 ja-röster mot 14 nej-röster och 5 som avstår beslutar kommunfullmäktige att 
bifalla Per Gustafssons (SD) yrkanden gällande riktade uppdrag nr. 7. 

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Markus Hammarström (M), Ewa Carnbrand (M), 
Sander Dijkstra (M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Alexander Verweij 
Svensson, (M), Marie Ståhlbrand (M), Leif Sandberg (C), Ann-Marie Johansson (C), 
Per Gustafsson (SD), Anna Sandegren (SD), Thony Blomgren (SD), Tina Malm 
(SD), Anders Rosengren (SD), Kent Gustafsson (SD), Per-Olof Örnsved (SD), Petra 
Blomgren (SD), Kent Olofsson (SD), Anette Lind (SD), Birger Hörberger (SD) och 
Zofia Prokopczyk (SD). 

Nej-röster: Kenneth Strömbeck (M), Sven Gunnarsson (C), Carina Persson (L), Bo 
Herou (KD), Sara Anheden (S), Helén Bladh (S), Ida Bornlykke (S), Peter Boström 
(S), Kristin Skoog (S), Robert Buhre (S), Inger Åbonde (S), Roger Persson (S), Anne-
Maj Råberg (S) och Claes Melin (MP). 

Avstår: Fatlum Avdullahu (C), Anette Thoresson (C), Tobias Högborg (C), Linda 
Ekelund (V) och Ingrid Bergh (V). 

 
Beslutsgång 10  
Ordföranden ställer proposition på Per Gustafssons (SD) yrkande gällande riktade 
uppdrag nr. 8 och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå förslaget. 

 
Beslutsgång 11 
Ordföranden ställer proposition på Per Gustafssons (SD) yrkande gällande riktade 
uppdrag nr. 9 och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget. 

Votering begärs och följande beslutsgång bestäms: 

Ja-röst för bifall till Per Gustafssons (SD) förslag. 
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Nej-röst för avslag på Per Gustafssons (SD) förslag. 

 

Omröstning 
Med 26 ja-röster mot 11 nej-röster och 4 som avstår beslutar kommunfullmäktige att 
bifalla Per Gustafssons (SD) yrkande gällande riktade uppdrag nr. 9. 

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Markus Hammarström (M), Ewa Carnbrand (M), 
Sander Dijkstra (M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Alexander Verweij 
Svensson, (M), Marie Ståhlbrand (M), Kenneth Strömbeck (M), Leif Sandberg (C), 
Ann-Marie Johansson (C), Tobias Högborg (C), Carina Persson (L), Bo Herou (KD), 
Per Gustafsson (SD), Anna Sandegren (SD), Thony Blomgren (SD), Tina Malm 
(SD), Anders Rosengren (SD), Kent Gustafsson (SD), Per-Olof Örnsved (SD), Petra 
Blomgren (SD), Kent Olofsson (SD), Anette Lind (SD), Birger Hörberger (SD) och 
Zofia Prokopczyk (SD). 

Nej-röster: Sara Anheden (S), Helén Bladh (S), Ida Bornlykke (S), Peter Boström (S), 
Kristin Skoog (S), Robert Buhre (S), Inger Åbonde (S), Roger Persson (S), Anne-Maj 
Råberg (S), Linda Ekelund (V) och Ingrid Bergh (V) 

Avstår: Anette Thoresson (C), Fatlum Avdullahu (C), Sven Gunnarsson (C) och 
Claes Melin (MP). 
 

Beslutsgång 12 
Ordföranden ställer proposition på Per Gustafssons (SD) yrkande gällande riktade 
uppdrag nr. 10 och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå förslaget. 

Votering begärs och följande beslutsgång bestäms: 

Ja-röst för avslag på Per Gustafssons (SD) förslag. 

Nej-röst för bifall till Per Gustafssons (SD) förslag. 

 

Omröstning 
Med 26 ja-röster mot 13 nej-röster och 2 som avstår beslutar kommunfullmäktige att 
avslå Per Gustafssons (SD) förslag gällande riktade uppdrag nr. 10. 

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Markus Hammarström (M), Ewa Carnbrand (M), 
Sander Dijkstra (M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Alexander Verweij 
Svensson, (M), Marie Ståhlbrand (M), Kenneth Strömbeck (M), Leif Sandberg (C), 
Ann-Marie Johansson (C), Fatlum Avdullahu (C), Tobias Högborg (C), Sara  
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Anheden (S), Helén Bladh (S), Ida Bornlykke (S), Peter Boström (S), Kristin Skoog 
(S), Robert Buhre (S), Inger Åbonde (S), Roger Persson (S), Anne-Maj Råberg (S), 
Linda Ekelund (V), Ingrid Bergh (V) och Claes Melin (MP). 

Nej-röster: Bo Herou (KD), Per Gustafsson (SD), Anna Sandegren (SD), Thony 
Blomgren (SD), Tina Malm (SD), Anders Rosengren (SD), Kent Gustafsson (SD), 
Per-Olof Örnsved (SD), Petra Blomgren (SD), Kent Olofsson (SD), Anette Lind 
(SD), Birger Hörberger (SD) och Zofia Prokopczyk (SD). 

Avstår: Anette Thoresson (C), Carina Persson (L). 

 
Beslutsgång 13 
Ordföranden ställer proposition på Per Gustafssons (SD) yrkande gällande riktade 
uppdrag nr. 11 och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget. 

Votering begärs och följande beslutsgång bestäms: 

Ja-röst för bifall till Per Gustafssons (SD) förslag. 

Nej-röst för avslag på Per Gustafssons (SD) förslag. 

 
Omröstning 
Med 24 ja-röster mot 14 nej-röster och 3 som avstår beslutar kommunfullmäktige att 
bifalla Per Gustafssons (SD) förslag gällande riktade uppdrag nr. 11. 

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Markus Hammarström (M), Ewa Carnbrand (M), 
Sander Dijkstra (M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Alexander Verweij 
Svensson, (M), Marie Ståhlbrand (M), Leif Sandberg (C), Ann-Marie Johansson (C), 
Tobias Högborg (C), Bo Herou (KD), Per Gustafsson (SD), Anna Sandegren (SD), 
Thony Blomgren (SD), Tina Malm (SD), Anders Rosengren (SD), Kent Gustafsson 
(SD), Per-Olof Örnsved (SD), Petra Blomgren (SD), Kent Olofsson (SD), Anette 
Lind (SD), Birger Hörberger (SD) och Zofia Prokopczyk (SD). 

Nej-röster: Kenneth Strömbeck (M), Sven Gunnarsson (C), Sara Anheden (S), Helén 
Bladh (S), Ida Bornlykke (S), Peter Boström (S), Kristin Skoog (S), Robert Buhre (S), 
Inger Åbonde (S), Roger Persson (S), Anne-Maj Råberg (S), Linda Ekelund (V), 
Ingrid Bergh (V) och Claes Melin (MP). 

Avstår: Anette Thoresson (C), Fatlum Avdullahu (C) och Carina Persson (L). 

 

134



 

 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
30 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 118 forts. 

 
Beslutsgång 14 
Ordföranden ställer proposition på Per Gustafssons (SD) yrkande gällande riktade 
uppdrag nr. 12 och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget. 

Votering begärs och följande beslutsgång bestäms: 

Ja-röst för bifall till Per Gustafssons (SD) förslag. 

Nej-röst för avslag på Per Gustafssons (SD) förslag. 

 
Omröstning 
Med 26 ja-röster mot 12 nej-röster och 3 som avstår beslutar kommunfullmäktige att 
bifalla Per Gustafssons (SD) yrkande gällande riktade uppdrag nr. 12. 

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Markus Hammarström (M), Ewa Carnbrand (M), 
Sander Dijkstra (M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Alexander Verweij 
Svensson, (M), Marie Ståhlbrand (M), Leif Sandberg (C), Ann-Marie Johansson (C), 
Tobias Högborg (C), Carina Persson (L), Bo Herou (KD), Per Gustafsson (SD), 
Anna Sandegren (SD), Thony Blomgren (SD), Tina Malm (SD), Anders Rosengren 
(SD), Kent Gustafsson (SD), Per-Olof Örnsved (SD), Petra Blomgren (SD), Kent 
Olofsson (SD), Anette Lind (SD), Birger Hörberger (SD) och Zofia Prokopczyk 
(SD). 

Nej-röster: Sara Anheden (S), Helén Bladh (S), Ida Bornlykke (S), Peter Boström (S), 
Kristin Skoog (S), Robert Buhre (S), Inger Åbonde (S), Roger Persson (S), Anne-Maj 
Råberg (S), Linda Ekelund (V), Ingrid Bergh (V) och Claes Melin (MP). 

Avstår: Anette Thoresson (C), Fatlum Avdullahu (C) och Sven Gunnarsson (C). 

 
Beslutsgång 15 
Ordföranden ställer proposition på Per Gustafssons (SD) yrkande gällande riktade 
uppdrag nr. 13 och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget. 

Votering begärs och följande beslutsgång bestäms: 

Ja-röst för bifall till Per Gustafssons (SD) förslag. 

Nej-röst för avslag på Per Gustafssons (SD) förslag . 

 
Omröstning 
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Med 25 ja-röster mot 12 nej-röster och 4 som avstår beslutar kommunfullmäktige att 
bifalla Per Gustafssons (SD) yrkande gällande riktade uppdrag nr. 13. 

Ja röster: Per-Martin Svensson (M), Markus Hammarström (M), Ewa Carnbrand (M), 
Sander Dijkstra (M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Alexander Verweij 
Svensson, (M), Marie Ståhlbrand (M), Leif Sandberg (C), Ann-Marie Johansson (C), 
Tobias Högborg (C), Bo Herou (KD), Per Gustafsson (SD), Anna Sandegren (SD), 
Thony Blomgren (SD), Tina Malm (SD), Anders Rosengren (SD), Kent Gustafsson 
(SD), Per-Olof Örnsved (SD), Petra Blomgren (SD), Kent Olofsson (SD), Anette 
Lind (SD), Birger Hörberger (SD) och Zofia Prokopczyk (SD). 

Nej-Röster: Sara Anheden (S), Helén Bladh (S), Ida Bornlykke (S), Peter Boström (S), 
Kristin Skoog (S), Robert Buhre (S), Inger Åbonde (S), Roger Persson (S), Anne-Maj 
Råberg (S), Linda Ekelund (V), Ingrid Bergh (V) och Claes Melin (MP). 

Avstår: Anette Thoresson (C), Fatlum Avdullahu (C), Sven Gunnarsson (C) och 
Carina Persson (L). 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

T.f. ekonomichef Mariana Vikström 

Kommunstyrelsen 

Familjenämnden 

Vård och omsorgsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Överförmyndarnämnden 

Revisorerna 

Valnämnden 

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Socialchef Camilla Andersson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
30 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 118 forts. 

Skolchef Johan Holmqvist 

Vd Österlenhem AB och TIAB Pia Brink 
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VD har ordet 
 
November månad har till stor del präglats av hur VA-verksamheten kommer att påverkas 
av de ökade elpriserna för åren 2023 och framåt. Preliminärt ser de nya elpriserna som 
är satta för nästa år att öka elkostnaderna för kommunernas anläggningar kraftig. För 
Simrishamns del medför det att det rörliga elpriset går från cirka 60 öre kWh till cirka 
220 öre kWh med en beräknad total förbrukning på cirka 4 600 000 kWh. 
 
För Tomelillas del medför det att det rörliga elpriset går från cirka 60 öre kWh till cirka 
130 öre kWh med en beräknad total förbrukning på cirka 2 500 000 kWh. Tyvärr så är 
dessa kostnader inget som går att påverka på kort sikt utan något som VA-verksamheten 
måste ta höjd för i kommande taxeutveckling fram tills att långsiktigare lösningar finns 
på plats. 
 
Eftersom detta kommer att vara en av de största kostnadsposterna framöver gör det att 
stort fokus måste läggas kommande år i att investera oss bort från det stora beroendet 
som vi har i dagsläget i form av extern energi. I framtida investeringsbudgetar behöver 
det således årligen avsättas medel för installation av solceller på och i anslutning till 
lämpliga anläggningar. 
 
Samtidigt som vi just nu befinner oss i en energikris så har vi en pågående underhållskris 
som påverkar stora delar av VA-anläggningen. Det rådande omvärldsläget som gör att 
kostnaderna från leverantörerna kontinuerligt ökar gör tyvärr att vi får mycket mindre 
för varje investerad krona. Detta kommer bli en fortsatt stor utmaning framöver där vi 
måste se till att vi inte ignorerar underhållsbehovet och aktivt skapar en vattenkris som 
avlöser den pågående energikrisen. 
 
Men genom rätt prioriteringar och en gemensam 
målsättning så ska vi se till att leverera vårt viktigaste 
livsmedel även i framtiden. 
 
Johan Persson  
VD  

 
 
 
 
 

Kundtjänst och intern service 
Betydande händelser: 
 
Sammanslagningen av fakturasystemet för Tomelilla och Simrishamns kunder pågår är 
beställd och tidplanen är att det är klart till första faktureringen i slutet av januari.  
Sammanslagningen innebär mer användarvänlighet för medarbetarna och det blir i sin 
tur möjligt att gå vidare i arbetet med att kunna erbjuda e-tjänster på hemsidan.  
 
Upphandling 
Betydande händelser: 
 
Inga upphandlingar har annonserats eller tilldelats under november 
 
IT 
Betydande händelser:  
 
Urval och intervjuer till tjänsten som IT-ansvarig har pågått under november.  
 

HR 
Betydande händelser: 

 
Under november månad har Teknik och projekt fortsatt sin rekrytering av el- och 
automationsansvarig samt projektledare med inriktning maskin- och processmontage. 
Läget ser ljust ut gällande en av tjänsterna så förhoppningen är att vi stärker vår 
kompetens under 2023 ytterligare. Vi har under månanden även fått in 19 ansökningar 
till vår utannonserade tjänst som drifttekniker. Flera av de sökande verkar lovande på 
pappret men vi får se hur det går i den vidare processen. Planen är att påbörja intervjuer 
under december. Vi är försiktigt positiva. 
 
Från årsskiftet går bolaget igång med en ny organisation för Drift och underhåll. 
Avdelningen delas upp i en del som arbetar med rörnät och en som arbetar med 
produktion. De fackliga förhandlingarna är genomförda och organisationen har redan nu 
påbörjat arbetet utifrån den tilltänkta organisationen.  
 
Även organisationen för beredskapen kommer ändras och planeras starta i samband 
med årsskiftet. Vår plan är att vår nya organisation går i full drift i samband med första 
beredskapsbytet 5 januari, 2023. 
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Rörnät och Teknik och projekt  
Betydande händelser: 
  
Relining av inloppsledning till Rosendal är nu klar, detta projekt tryggar upp den 
viktigaste ledningen i Tomelilla kommun vilket innebär många års framtida lugn. 
Samtidigt genomfördes ett ventilbyte av fyra ventiler på matarledningen till centrum och 
Adelsbergsområdet. Ledningen lades på 1970-talet som nu gått sönder.  
 

 
 
Sluttampen på projektering och utredning kring relining av ledningssträckan Tommarp-
Bjärsjö görs nu. Projektstart förbereds till början av nästa år. Tillsyn på alla små 
avloppsreningsverk är utförd med gott resultat.  
 
Kvalitetsarbete med systemuppbyggnad, normbeskrivningar och riktlinjer börjar ta form 
vilket är extra kul. Det känns som att arbetet ger frukt och att vi hela tiden blir 
proffsigare och bättre på det vi planerar och utför.  
  
Rörnät arbetar vidare med projektet kring Ystad Vatten. Första etappen är klar den 18 
december. Arbetet görs i egen regi och nu är samtliga anläggare utbildade i 
stumsvetsning vilket gör arbetet mindre sårbart. Den 20 december drar arbetet med 
vattenledningen längs Branteviksvägen i gång igen på en sträcka om 750 meter. Arbetet 
fick avbrytas i somras på grund av arkeologiska undersökningar.  
 
Under november gjordes totalt sex stycken nyanslutningar, fem i Simrishamn och en i 
Tomelilla.  

 
När besöksförbudet nu släppt efter Corona har studiebesök till våra fina 
avloppsreningsverk ökat markant. Främst gäller det Kivik och Stengården där nationell 
och internationellt intresse finns för vad vi åstadkommit gällande avancerad 
mikroföroreningsrening. Vi har haft besök från både Danmark, Lettland, Litauen, Belgien, 
Tyskland, Schweiz och såklart många andra kommuner i Sverige.  
Vattenkvalitén ut från Kiviks ARV är extremt bra, vi kommer sätta ihop en förklarande 
rapport över resultaten som kommer presenteras under början av nästa år.  
 

 
 

Produktion 
Betydande händelser: 
Under månaden har vi haft en fördjupad genomgång av de resultat som framkom när vi 
med hjälp av bl.a. undervattenrobotar undersökte våra reservoarer för dricksvatten i 
såväl Simrishamn som i Tomelilla. Kort kan konstateras att det förekommer 
underhållsbehov vi måste ta tag i inom en inte allt för avlägsen framtid. Vi har också 
arbetat med att följa upp, men också utreda vidare förekomsten av radon vid bl.a. våra 
vattenverk. Ett arbete som kommer att fortskrida.  
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Service av Smedtorps vattenverks processutrustning har inletts under månaden och 
kommer att fortsätta in i december. Parallellt med detta arbete har vi inlett våra 
förberedelser inför anläggningens garantibesiktning våren 2023. 
 
Arbetet inför organisationsförändringen som träder i kraft vid årsskiftet går planenligt 
även om att det aldrig finns nog med upplevd tid för att öva innan det blir skarpt läge. 
Även tekniken jobbar vi på med parallellt och utbildningar i SCADA-systemet planeras 
ske under december för de som kommer att omfattas av förändringarna. Nu kämpar vi 
på enligt devisen att tillgänglig tid är erforderliga tid. Tillsammans kommer vi att klara 
det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statistikbilaga 
 
Kundtjänst och internservice: 
 

Växelärende November Oktober September 

Antal inkomna samtal 546 583 478 

Svarsprocent (%) 96 97 95 

Genomsnittlig kötid (sek) 28 24 29 

Snitt samtalstid (min) 3:05 2:53 2:45 

Antal kopplade samtal 52 89 50 

 

Kundservice via mejl Antal 
S-hamn 

Andel (%) 
S-hamn 

Antal 
T-la 

Andel (%) 
T-la 

Antal hanterade ärende varav: 395 100 144 100 

Anslutningsärende 32 8 15 10 

Avläsningar vattenmätare 59 15 43 30 

Bygglovsremisser 18 5 4 3 

Fakturafrågor 70 18 27 19 

Felanmälningar 23 6 4 3 

Kundklagomål 0 0 0 0 

Källaröversvämningar 0 0 0 0 

SMS-tjänst 13 3 9 6 

Vattenmätarbyte 81 20 0 0 

Ägarbyte 34 9 22 15 

Övrigt 65 16 20 14 

 
 

Fakturaservice Antal  
S-hamn 

Antal 
T-la 

Skickade fakturor 2 489 0 

Skickade påminnelser 130 133 

Ärende till inkasso 5 0 

Ärende till avstängning 0 0 
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Mätarservice Antal 
S-hamn 

 Antal 
T-la 

 Mätarbyten 186  18 

Kontrollerade mätare 0  0 

Förgävesbesök 9  0 

Underkända anläggningar 20  0 

 
 

VA-kollektivet Antal  
S-hamn 

Antal  
 T-la 

Anläggningar 9 446 3741 

Kunder 9 297 3705 

Mätare 9 526 3716 

 
Produktion 
Avloppsrening: 
 

 

 
Vattenproduktion  
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År 2022

Period Nov

Bud.namn BUDGET

Ansvar  -998

verksamhet

objekt

motpart 20

Projekt

Perioden Ackumulerat Perioden Ackumulerat Perioden Ackumulerat

RÖRELSENS INTÄKTER

3010 Driftsintäkter 2 500 000 25 369 139 2 500 000 27 500 000 6 508 978 73 481 898

3020 Investering- och projektintäkter 823 430 -268 165 0 0 11 625 617 85 792 769

3021 Projektintäkter interna 377 551 2 313 893 0 0 535 138 6 628 995

3012 Skadestånd och ersättningar 0 0 0 0 0 0

3800-3899 Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0 0

3600-3999 Övriga rörelseintäkter 42 946 45 390 0 0 822 560 990 233

SUMMA INTÄKTER 3 743 927 27 460 257 2 500 000 27 500 000 19 492 292 166 893 894

RÖRELSENS KOSTNADER

KOSTNADER FÖR VAROR, MATERIAL OCH VISSA KÖPTA TJÄNSTER

4000-4599 Inköp av varor och material -74 049 -651 385 0 0 -2 347 174 -19 978 437

4600-4699 Legoarbeten, underentrepenörer -1 440 642 -3 018 006 0 0 -9 233 735 -75 497 608

4700-4899 Reduktion av inköpspriser 0 0 0 0 0 0

4900-4999 Övriga varukostnader 331 090 1 478 240 0 0 -74 264 28 304

SUMMA -1 183 601 -2 191 151 0 0 -11 655 173 -95 447 740

ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEKOSTNADER

5000-5099 Lokalkostnader 0 -251 607 0 0 -27 893 -249 955

5100-5199 Fastighetskostnader -21 076 -689 084 0 0 -423 363 -2 278 835

5200-5299 Hyra av anläggningstillgångar -9 271 -409 047 0 0 -133 146 -1 219 815

5300-5399 Energikostnader -27 401 -2 759 177 0 0 -889 902 -8 984 080

5400-5499 Förbrukningsmaterial -258 732 -1 833 779 0 0 -321 474 -4 150 026

5500-5599 Reparationer och underhåll -24 374 -1 248 434 0 0 -1 130 619 -4 814 665

5600-5699 Kostnader för transportmedel -91 032 -726 304 0 0 -226 843 -1 922 449

5700-5799 Frakter och transporter -1 178 -138 331 0 0 -935 -1 506

5800-5899 Resekostnader 0 -6 607 0 0 -18 794 -48 748

5900-5999 Reklam och PR 0 -8 616 0 0 0 -83 832

6000-6099 Övriga försäljningskostnader -662 -662 0 0 -3 578 -7 449

6100-6199 Kontorsmateriel och trycksaker -1 042 -2 577 0 0 -2 969 -58 067

6200-6299 Tele och post -21 070 -523 573 0 0 -51 553 -772 908

6300-6399 Företagsförsäkringar och riskkostnader 0 -84 606 0 0 -109 982 -4 777 670

6400-6499 Förvaltningskostnader 0 0 0 0 -35 000 -78 292

6500-6899 Övriga externa tjänster -513 862 -3 418 473 0 0 -2 138 560 -11 577 367

6900-6999 Övriga externa kostnader -124 284 -1 207 014 0 0 -147 432 -2 026 428

SUMMA -1 093 985 -13 307 891 0 0 -5 662 043 -43 052 092

KOSTNADER FÖR PERSONAL

7000-7199 Löner till kollektivanställda -1 007 635 -11 096 535 0 0 -2 012 884 -20 788 541

7200-7299 Löner till tjänstemän och företagsledare 0 0 0 0 -15 569 -103 305

7300-7399 Kostnadsersättningar och naturaförmåner 0 0 0 0 -19 574 -80 489

7400-7499 Pensionskostnader 0 0 0 0 -99 932 -1 068 869

7500-7599 Sociala och andra avgifter 0 0 0 0 -637 963 -6 729 766

7600-7699 Övriga personalkostnader 0 -14 769 0 0 -105 552 -585 628

7700-7799 Nedskrivningar 0 0 0 0 0 0

SUMMA -1 007 635 -11 111 303 0 0 -2 891 474 -29 356 598

AVSKRIVNINGAR

7800-7899 Avskrivningar enligt plan 0 -82 657 0 0 -22 792 -250 716

7900-7999 Poster av engångskarraktär 0 0 0 0 0 0

FINANSIELLA OCH ANDRA INTÄKTER OCH KOSTNADER AV ENGÅNGSKARAKTÄR

8000-8099 Koncernföretag 0 0 0 0 0 0

8100-8199 Intresseföretag 0 0 0 0 0 0

8200-8299 Fristiga fordringar 0 0 0 0 0 0

8300-8399 Resultatposter 0 0 0 0 0 0

8400-8699 Räntekostnader och liknande resultaposter 0 0 0 0 0 -12 298

8700-8799 Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0 0

8800-8899 Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0 0

8900-8999 Skatter och årets resultat 0 0 0 0 0 0

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -3 285 220 -26 693 002 0 0 -20 231 482 -168 119 443

REDOVISAT RESULTAT 458 707 767 254 2 500 000 27 500 000 -739 190 -1 225 549

3000-8999 kontroll 458 707 767 254 2 500 000 27 500 000 -739 190 -1 225 549

Föregående årInnevarande år Budget
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

Kf § 138 Dnr KS 2022/148 

Utökat verksamhetsområde omfattande 
dricks- och spillvatten för Brösarp 11:16 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa verksamhetsområde omfattande dricksvatten 
och spillvatten för Brösarp 11:16 i enlighet med bilagt kartmaterial. 

Ärendebeskrivning 
Enligt lagen (2016:412) om allmänna vattentjänster (LAV) ska kommunen bestämma 
det geografiska område, verksamhetsområde, inom vilket vattentjänster behöver 
ordnas och sedan se till att detta behov av vattentjänster snarast 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. 

På fastigheten Brösarp 11:16 finns både detaljplan samt bygglov för flertalet 
bostäder. Fastigheten ligger i direkt anslutning till Brösarp som är inom 
verksamhetsområde. 

För att säkra att vi i framtiden kan leverera hållbara vattentjänster anser vi att det 
finns ett behov av att ta in fastigheterna i ett verksamhetsområde för dricksvatten 
och spillvatten. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa verksamhetsområde omfattande dricksvatten 
och spillvatten för Brösarp 11:16 i enlighet med bilagt kartmaterial. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 145/2022, handlingsid: Ks 2022.3466. 

Karta - Förslag till utökat verksamhetsområde omfattande dricks- och spillvatten för 
Brösarp 11:16, handlingsid: Ks 2022.3006. 

 

Tidigare behandling 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 138 forts. 

Sbn § 77/2022: 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
verksamhetsområde omfattande dricksvatten och spillvatten för Brösarp 11:16 i 
enlighet med bilagt kartmaterial. 

 

Ksau § 180/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa verksamhetsområde omfattande dricksvatten 
och spillvatten för Brösarp 11:16 i enlighet med bilagt kartmaterial, handlingsid: Ks 
2022.3006. 

 

Ks § 145/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa verksamhetsområde omfattande dricksvatten 
och spillvatten för Brösarp 11:16 i enlighet med bilagt kartmaterial, handlingsid: Ks 
2022.3006. 

     

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
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Kf § 139 Dnr KS 2022/149 

Fastställande av verksamhetsområde - 
Tylegatan Tomelilla 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa verksamhetsområde omfattande dricksvatten, 
spillvatten och dagvatten i enlighet med redovisade fastigheter samt bilagt 
kartmaterial för Tylegatan – 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. 

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 kvarteret 
Champinjonen 1 med flera. 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. 

Fastigheter som redan är anslutna till allmänt vatten och avlopp: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 139 forts. 

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) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa verksamhetsområde omfattande dricksvatten, 
spillvatten och dagvatten i enlighet med redovisade fastigheter samt bilagt 
kartmaterial för Tylegatan – Tomelilla. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 146/2022, handlingsid: Ks 2022.3467. 

Tylegatan – karta, handlingsid: Ks 2022.3034. 

Tidigare behandling 
Sbn § 78/2022: 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
verksamhetsområde omfattande dricksvatten, spillvatten och dagvatten i enlighet 
med redovisade fastigheter samt bilagt kartmaterial för Tylegatan – Tomelilla. 

 

Ksau § 181/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa verksamhetsområde omfattande dricksvatten, 
spillvatten och dagvatten i enlighet med redovisade fastigheter samt bilagt 
kartmaterial för Tylegatan – Tomelilla. 

_________ 

Beslutet skickas till:  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

147



 

 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign    

 

Kf § 141 Dnr KS 2022/62 

Val av styrelse, nämnder m.m. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar välja följande: 

 

REVISORER FÖR KOMMUNEN 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

1. Birgit Johansson (M) 

2. Ulla-Christina Lindberg (S) 

3.  Anja Lindberg (SD) 

4.  Inger Johanson-Thor (C) 

5. Jan Hagman (MP) 

6.  Ulf Andersson (SD) 

 

ORDFÖRANDE: 

Ulla-Christina Lindberg (S) 

 

1:e VICE ORDFÖRANDE: 

Anja Lindberg (SD) 

 

2:e VICE ORDFÖRANDE: 

Birgit Johansson (M) 

 

KOMMUNSTYRELSEN 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 141 forts. 

LEDAMÖTER: 

1. Per-Martin Svensson (M) 

2.  Sara Anheden (S) 

3. Per Gustafsson (SD) 

4. Markus Hammarström (M) 

5. Anders Throbäck (S)  

6. Per-Olof Örnsved (SD) 

7. Marie Ståhlbrand (M) 

8. Tobias Högborg (C) 

9. Ida Bornlykke (S) 

10. Thony Blomgren (SD) 

11. Ann-Marie Johansson (C) 

12. Linda Ekelund (V) 

13. Anna Sandegren (SD) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Marianne Åkerblad (M) 

2. Roger Persson (S) 

3. Petra Blomgren (SD) 

4. Emil Ekstrand (M) 

5. Kristin Skoog (S) 

6. Annika Sandegren (SD) 

7. Bo Herou (KD) 

8. Fatlum Avdullahu (C) 

9. Inger Åbonde (S) 

10. Anders Rosengren (SD) 

11. Carina Persson (L) 

12. Claes Melin (MP) 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 141 forts. 

13. Peter Vestlund (SD) 

 

ORDFÖRANDE 

Per-Martin Svensson (M) 

 

1:e VICE ORDFÖRANDE: 

Per Gustafsson (SD) 

 

2:e VICE ORDFÖRANDE: 

Sara Anheden (S) 

 

KRISLEDNINGSNÄMNDEN 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEDAMÖTER: 

1. Per-Martin Svensson (M) 

2.  Sara Anheden (S) 

3. Per Gustafsson (SD) 

4. Ann-Marie Johansson (C) 

5. Anders Throbäck (S) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Markus Hammarström (M) 

2. Ida Bornlykke (S) 

3. Anna Sandegren (SD) 

4. Gunvor Olsson (C) 

5. Per-Olof Örnsved (SD) 

 

ORDFÖRANDE: 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 141 forts. 

Per-Martin Svensson (M) 

 

1:e VICE ORDFÖRANDE: 

Sara Anheden (S) 

 

2:e VICE ORDFÖRANDE: 

Per Gustafsson (SD) 

 

BYGGNADSNÄMNDEN 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEDAMÖTER: 

1. Emil Ekstrand (M) 

2. Roger Persson (S) 

3. Petra Blomgren (SD) 

4. Per Håkanson (C) 

5. Anders Rosengren (SD) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Bertil Fredlund (M) 

2. Peter Mårtensson (S) 

3. Birger Hörberger (SD) 

4. Oscar Sandberg (C) 

5. Roland Ekström (S) 

 

ORDFÖRANDE: 

Emil Ekstrand (M) 

 

1:e VICE ORDFÖRANDE: 

151



 

 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 141 forts. 

Petra Blomgren (SD) 

 

2:e VICE ORDFÖRANDE: 

Roger Persson (S) 

 

FAMILJENÄMNDEN 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEDAMÖTER: 

1. Ewa Carnbrand (M) 

2. Anders Throbäck (S) 

3. Anna Sandegren (SD) 

4. Carina Persson (L) 

5. Ingrid Bergh (V) 

6. Gunnel Andersson (SD) 

7. Charlotte Rosdala (C) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Ann-Christin Svensson (M) 

2. Robert Buhre (S) 

3. Kent Olofsson (SD) 

4. Chris Persson (M) 

5. Tittié Bengtsson (S) 

6. Anette Lind (SD) 

7. Sven Gunnarsson (C) 

 

ORDFÖRANDE: 

Ewa Carnbrand (M) 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 141 forts. 

1:e VICE ORDFÖRANDE: 

Anders Throbäck (S) 

 

2:e VICE ORDFÖRANDE: 

Anna Sandegren (SD) 

 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEDAMÖTER: 

1. Ann-Marie Johansson (C) 

2. Ida Bornlykke (S) 

3. Per-Olof Örnsved (SD) 

4. Marianne Åkerblad (M) 

5. Kristina Buhre (S) 

6. Anita Kronkvist (SD) 

7. Alexander Svensson (M) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Gunvor Olsson (C) 

2. Jerry Bergström (MP) 

3. Csaba Vöfély (SD) 

4. Simon Blixt (M) 

5. Beata Tinmark (V) 

6. Sofia Prokopczyk (SD) 

7. Susanne Balczar-Herou (KD) 

 

ORDFÖRANDE: 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 141 forts. 

Ann-Marie Johansson (C) 

 

1:e VICE ORDFÖRANDE: 

Ida Bornlykke (S) 

 

2:e VICE ORDFÖRANDE: 

Per-Olof Örnsved (SD) 

 

VALNÄMNDEN 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEDAMÖTER: 

1. Viktor Emilsson (M) 

2. Karin Arvidsson (S) 

3. Kent Olofsson (SD) 

4. Eva Gustavsson (C) 

5. Anna Sandegren (SD) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Lennart Johansson (M) 

2. Henrik Nilsson (S) 

3. Csaba Vöfély (SD) 

4. Nesib Haskic (C) 

5. Conny Nebbe (S) 

 

ORDFÖRANDE: 

Viktor Emilsson (M) 

 

1:e VICE ORDFÖRANDE: 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 141 forts. 

Kent Olofsson (SD) 

 

2:e VICE ORDFÖRANDE: 

Karin Arvidsson (S) 

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEDAMÖTER: 

1. Bitte Müller-Hansen (C) 

2. Kristin Skoog (S) 

3. Annika Sandegren (SD) 

4. Paul Hallgren (M) 

5. Niklas Edstrand (S) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Fatlum Avdullahu (C) 

2. Solveig Falk (MP) 

3. Anders Rosengren (SD) 

4. Remco Dijkstra (M) 

5. Peter Vestlund (SD) 

 

ORDFÖRANDE: 

Bitte Müller-Hansen (C) 

 

1:e VICE ORDFÖRANDE: 

Kristin Skoog (S) 

 

2:e VICE ORDFÖRANDE: 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 141 forts. 

Annika Sandegren (SD) 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEDAMÖTER: 

1. Sander Dijkstra (M) 

2. Inger Åbonde (S) 

3. Thony Blomgren (SD) 

4. Carl-Fredrik von Oelreich (KD) 

5. Per Widlund (V) 

6.  Petra Blomgren (SD) 

7.  Jörgen Prahl (M) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Marianne Åkerblad (M) 

2. Henrik Nilsson (S) 

3. Kent Gustafsson (SD) 

4. Sven Gunnarsson (C) 

5. Claes Melin (MP) 

6.  Kent Olofsson (SD) 

7.  Simon Blixt (M) 

 

ORDFÖRANDE: 

Sander Dijkstra (M) 

 

1:e VICE ORDFÖRANDE: 

Thony Blomgren (SD) 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 141 forts. 

2:e VICE ORDFÖRANDE: 

Inger Åbonde (S) 

 

SYDÖSTRA SKÅNES ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEDAMOT: 

1. Eva Gustafsson (C) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Karin Arvidsson (S) 

 

TOMELILLA INDUSTRIAKTIEBOLAG – STYRELSEN 
Mandattid: Från ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027 

 

LEDAMÖTER: 

1. Magnus Nilsson (C)  

2. Karin Arvidsson (S) 

3. Thony Blomgren (SD) 

4. Bertil Fredlund (M) 

5. Kent Olofsson (SD) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Birgitta Lundqvist (C) 

2. Helén Bladh (S) 

3. Kent Gustafsson (SD) 

4. Marie Ståhlbrand (M) 

5. Niklas Edstrand (S) 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 141 forts. 

ORDFÖRANDE: 

Magnus Nilsson (C) 

 

1:e VICE ORDFÖRANDE: 

Thony Blomgren (SD) 

 

TOMELILLA INDUSTRIAKTIEBOLAG – LEKMANNAREVISORER 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

1. Birgit Johansson (M) 

2. Ulla-Christina Lindberg (S) 

3.  Anja Lindberg (SD) 

4.  Inger Johanson-Thor (C) 

5. Jan Hagman (MP) 

6.  Ulf Andersson (SD) 

 

TOMELILLA INDUSTRIAKTIEBOLAG – OMBUD 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

OMBUD: 

Per-Martin Svensson (M) 

 

OMBUDSERSÄTTARE: 

Per Gustafsson (SD) 

 

ÖSTERLENHEM AB – STYRELSEN 
Mandattid: Från ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027 

 

LEDAMÖTER: 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 141 forts. 

1. Magnus Nilsson (C)  

2. Karin Arvidsson (S) 

3. Thony Blomgren (SD) 

4. Bertil Fredlund (M) 

5. Kent Olofsson (SD) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Birgitta Lundqvist (C) 

2. Helén Bladh (S) 

3. Kent Gustafsson (SD) 

4. Marie Ståhlbrand (M) 

5. Niklas Edstrand (S) 

 

ORDFÖRANDE: 

Magnus Nilsson (C) 

 

1:e VICE ORDFÖRANDE: 

Karin Arvidsson (S) 

 

ÖSTERLENHEM AB – LEKMANNAREVISORER 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

1. Birgit Johansson (M) 

2. Ulla-Christina Lindberg (S) 

3.  Anja Lindberg (SD) 

4.  Inger Johanson-Thor (C) 

5. Jan Hagman (MP) 

6.  Ulf Andersson (SD) 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 141 forts. 

ÖSTERLENHEM AB – OMBUD 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

OMBUD: 

Per-Martin Svensson (M) 

 

OMBUDSERSÄTTARE: 

Per Gustafsson (SD) 

ÖSTERLENS KOMMUNALA RENHÅLLNINGS AB – STYRELSEN 
Mandattid: Från ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027 

 

LEDAMÖTER: 

1. Markus Hammarström (M) 

2. Axel Olsson (S) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Jan-Erik Broomé (C) 

2. Kent Gustafsson (SD) 

 

ORDFÖRANDE: 

Markus Hammarström (M) 

 

ÖSTERLENS KOMMUNALA RENHÅLLNINGS AB – 
LEKMANNAREVISOR 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEKMANNAREVISOR: 

Ulla-Christina Lindberg (S) 

160



 

 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 141 forts. 

ÖSTERLENS KOMMUNALA RENHÅLLNINGS AB - OMBUD 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

OMBUD: 

Per-Martin Svensson (M) 

 

OMBUDSERSÄTTARE: 

Sara Anheden (S) 

 

AUGUST LARSSONS DONATIONSFOND 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

Kommunstyrelsen utgör styrelse. 

 

A F MONTHANS DONATIONSFOND 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEDAMOT: 

Carina Persson (L) 

 

FÖRENINGEN ÖSTERLENS FOLKHÖGSKOLA – OMBUD 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

OMBUD: 

1. Per-Martin Svensson (M) 

2. Sara Anheden (S) 

 

OMBUDSERSÄTTARE: 

1. Leif Sandberg (C) 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 141 forts. 

2. Per Gustafsson (SD) 

 

SYDÖSTRA SKÅNES SAMORDNINGSFÖRBUND 
Mandattid: 1 april 2023 – 31 mars 2027 

 

LEDAMOT: 

1. Gunvor Olsson (C) 

 

 

ERSÄTTARE: 

1. Anders Throbäck (S) 

 

GODE MÄN ENLIGT FASTIGHETSBILDNINGSLAGEN 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEDAMÖTER: 

1. Sven-Anders Gustavsson (C), landsbygd 

2. Kristin Skoog (S), landsbygd  

3. Thony Blomgren (SD), tätort 

4. Bengt Högborg (C), landsbygd 

5. Roger Persson (S), tätort 

6. Per-Olof Örnsved (SD), landsbygd 

7. Mikael Brorsson (M), tätort 

 

KOMMUNALFÖRBUNDET AV-MEDIA SKÅNE 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEDAMOT: 

1. Carina Persson (L) 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 141 forts. 

ERSÄTTARE: 

1. Anna Sandegren (SD) 

 

SAMARBETSKOMMITTÉN FÖR SYDÖSTRA SKÅNE 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEDAMÖTER: 

1. Per-Martin Svensson (M) 

2. Sara Anheden (S) 2023-24, Per Gustafsson (SD) 2025-26 

 

YSTAD-ÖSTERLENREGIONENS MILJÖFÖRBUND 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEDAMÖTER: 

1. Viktor Emilsson (M) 

2. Peter Boström (S) 

3. Kent Gustafsson (SD) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Alexander Svensson (M) 

2. Kristin Skoog (S) 

3. Anna Sandegren (SD) 

 

1:e VICE ORDFÖRANDE: 

Viktor Emilsson (M) 

 

REVISOR:  

Ulla-Christina Lindberg (S) 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 141 forts. 

RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET SYDÖSTRA SKÅNE – 
DIREKTIONEN 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEDAMÖTER: 

1. Sander Dijkstra (M) 

2. Peter Boström (S) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Sven Gunnarsson (C) 

2. Per Gustafsson (SD) 

 

VICE ORDFÖRANDE: 

Sander Dijkstra (M) 

 

REVISOR: 

Birgit Johansson (M) 

 

ÖSTERLEN VA AB 
Mandattid: Från ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027 

 

LEDAMÖTER: 

1. Bo Herou (KD) 

2. Per Skoog (S) 

3. Kent Gustafsson (SD) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Jörgen Prahl (M) 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 141 forts. 

2. Linn Persson (S) 

3. Petra Blomgren (SD) 

 

1:e VICE ORDFÖRANDE: 

Bo Herou (KD) 

 

LEKMANNAREVISOR:  

Inger Johanson-Thor (C) 

 

ÖSTERLEN VA AB – OMBUD 

Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

OMBUD: 

Per-Martin Svensson (M) 

 

OMBUDSERSÄTTARE: 

Inger Åbonde (S) 

 

SYDSKÅNES AVFALLS AB - STYRELSEN 
Mandattid: Från ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027 

 

NOMINERING AV ERSÄTTARE: 

Leif Sandberg (C) 

 

SYDSKÅNES AVFALLS AB – OMBUD 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

OMBUD: 

Per-Martin Svensson (M) 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 141 forts. 

OMBUDSERSÄTTARE: 

Sara Anheden (S) 

 

ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEDAMOT: 

1. Gunvor Olsson (C) 

 

 

ERSÄTTARE: 

1. Csaba Vöfély (SD) 

 

KOMMUNASSURANS SYD AB – OMBUD  
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

OMBUD: 

Per-Martin Svensson (M) 

 

OMBUDSERSÄTTARE: 

Sara Anheden (S) 

 

KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING – OMBUD 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

OMBUD: 

Per-Martin Svensson (M) 

 

OMBUDSERSÄTTARE: 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 141 forts. 

Per-Olof Örnsved (SD) 

 

OMBUD VID FÖRBUNDSMÖTE I SKÅNES KOMMUNER 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

OMBUD: 

1. Per-Martin Svensson (M) 

2. Per Gustafsson (SD) 

 

OMBUDSERSÄTTARE: 

1. Ann-Marie Johansson (C) 

2. Sara Anheden (S) 

 

INERA AB – OMBUD 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

OMBUD: 

Per-Martin Svensson (M) 

 

OMBUDSERSÄTTARE: 

Anna Sandegren (SD) 

Ärendebeskrivning 
Valberedningsnämnden upprättar förslag till val av styrelser, nämnder med mera som 
ska företas av kommunfullmäktige. 

Valberedningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar välja följande: 

 

REVISORER FÖR KOMMUNEN 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 141 forts. 

Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

1. Birgit Johansson (M) 

2. Ulla-Christina Lindberg (S) 

3.  Anja Lindberg (SD) 

4.  Inger Johanson-Thor (C) 

5. Jan Hagman (MP) 

6.  Ulf Andersson (SD) 

 

Revisorerna väljer inom sig ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.  

 

Valberedningsnämndens förslag är att Ulla-Christina Lindberg (S) väljs till 
ordförande, Anja Lindberg (SD) till 1:e vice ordförande och Birgit Johansson (M) till 
2:e vice ordförande. 

 

ORDFÖRANDE: 

Ulla-Christina Lindberg (S) 

 

1:e VICE ORDFÖRANDE: 

Anja Lindberg (SD) 

 

2:e VICE ORDFÖRANDE: 

Birgit Johansson (M) 

 

KOMMUNSTYRELSEN 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEDAMÖTER: 

1. Per-Martin Svensson (M) 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 141 forts. 

2.  Sara Anheden (S) 

3. Per Gustafsson (SD) 

4. Markus Hammarström (M) 

5. Anders Throbäck (S)  

6. Per-Olof Örnsved (SD) 

7. Marie Ståhlbrand (M) 

8. Tobias Högborg (C) 

9. Ida Bornlykke (S) 

10. Thony Blomgren (SD) 

11. Ann-Marie Johansson (C) 

12. Linda Ekelund (V) 

13. Anna Sandegren (SD) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Marianne Åkerblad (M) 

2. Roger Persson (S) 

3. Petra Blomgren (SD) 

4. Emil Ekstrand (M) 

5. Kristin Skoog (S) 

6. Annika Sandegren (SD) 

7. Bo Herou (KD) 

8. Fatlum Avdullahu (C) 

9. Inger Åbonde (S) 

10. Anders Rosengren (SD) 

11. Carina Persson (L) 

12. Claes Melin (MP) 

13. Peter Vestlund (SD) 

 

ORDFÖRANDE: 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 141 forts. 

Per-Martin Svensson (M) 

 

1:e VICE ORDFÖRANDE: 

Per Gustafsson (SD) 

 

2:e VICE ORDFÖRANDE: 

Sara Anheden (S) 

 

KRISLEDNINGSNÄMNDEN 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEDAMÖTER: 

1. Per-Martin Svensson (M) 

2.  Sara Anheden (S) 

3. Per Gustafsson (SD) 

4. Ann-Marie Johansson (C) 

5. Anders Throbäck (S) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Markus Hammarström (M) 

2. Ida Bornlykke (S) 

3. Anna Sandegren (SD) 

4. Gunvor Olsson (C) 

5. Per-Olof Örnsved (SD) 

 

ORDFÖRANDE: 

Per-Martin Svensson (M) 

 

1:e VICE ORDFÖRANDE: 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 141 forts. 

Sara Anheden (S) 

 

2:e VICE ORDFÖRANDE: 

Per Gustafsson (SD) 

 

BYGGNADSNÄMNDEN 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEDAMÖTER: 

1. Emil Ekstrand (M) 

2. Roger Persson (S) 

3. Petra Blomgren (SD) 

4. Per Håkanson (C) 

5. Anders Rosengren (SD) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Bertil Fredlund (M) 

2. Peter Mårtensson (S) 

3. Birger Hörberger (SD) 

4. Oscar Sandberg (C) 

5. Roland Ekström (S) 

 

ORDFÖRANDE: 

Emil Ekstrand (M) 

 

1:e VICE ORDFÖRANDE: 

Petra Blomgren (SD) 

 

2:e VICE ORDFÖRANDE: 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 141 forts. 

Roger Persson (S) 

 

FAMILJENÄMNDEN 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEDAMÖTER: 

1. Ewa Carnbrand (M) 

2. Anders Throbäck (S) 

3. Anna Sandegren (SD) 

4. Carina Persson (L) 

5. Ingrid Bergh (V) 

6. Gunnel Andersson (SD) 

7. Charlotte Rosdala (C) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Ann-Christin Svensson (M) 

2. Robert Buhre (S) 

3. Kent Olofsson (SD) 

4. Chris Persson (M) 

5. Tittié Bengtsson (S) 

6. Anette Lind (SD) 

7. Sven Gunnarsson (C) 

 

ORDFÖRANDE: 

Ewa Carnbrand (M) 

 

1:e VICE ORDFÖRANDE: 

Anders Throbäck (S) 
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2:e VICE ORDFÖRANDE: 

Anna Sandegren (SD) 

 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEDAMÖTER: 

1. Ann-Marie Johansson (C) 

2. Ida Bornlykke (S) 

3. Per-Olof Örnsved (SD) 

4. Marianne Åkerblad (M) 

5. Kristina Buhre (S) 

6. Anita Kronkvist (SD) 

7. Alexander Svensson (M) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Gunvor Olsson (C) 

2. Jerry Bergström (MP) 

3. Csaba Vöfély (SD) 

4. Simon Blixt (M) 

5. Beata Tinmark (V) 

6. Sofia Prokopczyk (SD) 

7. Susanne Balczar-Herou (KD) 

 

ORDFÖRANDE: 

Ann-Marie Johansson (C) 
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1:e VICE ORDFÖRANDE: 

Ida Bornlykke (S) 

 

2:e VICE ORDFÖRANDE: 

Per-Olof Örnsved (SD) 

 

VALNÄMNDEN 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEDAMÖTER: 

1. Viktor Emilsson (M) 

2. Karin Arvidsson (S) 

3. Kent Olofsson (SD) 

4. Eva Gustavsson (C) 

5. Anna Sandegren (SD) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Lennart Johansson (M) 

2. Henrik Nilsson (S) 

3. Csaba Vöfély (SD) 

4. Nesib Haskic (C) 

5. Kristin Skoog (S) 

 

ORDFÖRANDE: 

Viktor Emilsson (M) 

 

1:e VICE ORDFÖRANDE: 

Kent Olofsson (SD) 

174



 

 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 141 forts. 

2:e VICE ORDFÖRANDE: 

Karin Arvidsson (S) 

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEDAMÖTER: 

1. Bitte Müller-Hansen (C) 

2. Kristin Skoog (S) 

3. Annika Sandegren (SD) 

4. Paul Hallgren (M) 

5. Niklas Edstrand (S) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Fatlum Avdullahu (C) 

2. Solveig Falk (MP) 

3. Anders Rosengren (SD) 

4. Remco Dijkstra (M) 

5. Peter Vestlund (SD) 

 

ORDFÖRANDE: 

Bitte Müller-Hansen (C) 

 

1:e VICE ORDFÖRANDE: 

Kristin Skoog (S) 

 

2:e VICE ORDFÖRANDE: 

Annika Sandegren (SD) 
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEDAMÖTER: 

1. Sander Dijkstra (M) 

2. Inger Åbonde (S) 

3. Thony Blomgren (SD) 

4. Carl-Fredrik von Oelreich (KD) 

5. Per Widlund (V) 

6.  Kent Gustafsson (SD) 

7.  Jörgen Prahl (M) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Marianne Åkerblad (M) 

2. Henrik Nilsson (S) 

3. Petra Blomgren (SD) 

4. Sven Gunnarsson (C) 

5. Claes Melin (MP) 

6.  Kent Olofsson (SD) 

7.  Simon Blixt (M) 

 

ORDFÖRANDE: 

Sander Dijkstra (M) 

 

1:e VICE ORDFÖRANDE: 

Thony Blomgren (SD) 

 

2:e VICE ORDFÖRANDE: 
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Inger Åbonde (S) 

 

SYDÖSTRA SKÅNES ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEDAMOT: 

1. Eva Gustafsson (C) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Karin Arvidsson (S) 

 

TOMELILLA INDUSTRIAKTIEBOLAG – STYRELSEN 
Mandattid: Från ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027 

 

LEDAMÖTER: 

1. Magnus Nilsson (C)  

2. Karin Arvidsson (S) 

3. Thony Blomgren (SD) 

4. Bertil Fredlund (M) 

5. Kent Olofsson (SD) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Birgitta Lundqvist (C) 

2. Helén Bladh (S) 

3. Kent Gustafsson (SD) 

4. Marie Ståhlbrand (M) 

5. Niklas Edstrand (S) 

 

ORDFÖRANDE: 
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Magnus Nilsson (C) 

 

1:e VICE ORDFÖRANDE: 

Thony Blomgren (SD) 

 

TOMELILLA INDUSTRIAKTIEBOLAG – LEKMANNAREVISORER 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

1. Birgit Johansson (M) 

2. Ulla-Christina Lindberg (S) 

3.  Anja Lindberg (SD) 

4.  Inger Johanson-Thor (C) 

5. Jan Hagman (MP) 

6.  Ulf Andersson (SD) 

 

TOMELILLA INDUSTRIAKTIEBOLAG – OMBUD 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

OMBUD: 

Per-Martin Svensson (M) 

 

OMBUDSERSÄTTARE: 

Per Gustafsson (SD) 

 

ÖSTERLENHEM AB – STYRELSEN 

Mandattid: Från ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027 

 

LEDAMÖTER: 

1. Magnus Nilsson (C)  
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2. Karin Arvidsson (S) 

3. Thony Blomgren (SD) 

4. Bertil Fredlund (M) 

5. Kent Olofsson (SD) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Birgitta Lundqvist (C) 

2. Helén Bladh (S) 

3. Kent Gustafsson (SD) 

4. Marie Ståhlbrand (M) 

5. Niklas Edstrand (S) 

 

ORDFÖRANDE: 

Magnus Nilsson (C) 

 

1:e VICE ORDFÖRANDE: 

Karin Arvidsson (S) 

 

ÖSTERLENHEM AB – LEKMANNAREVISORER 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

1. Birgit Johansson (M) 

2. Ulla-Christina Lindberg (S) 

3.  Anna Lindberg (SD) 

4.  Inger Johanson-Thor (C) 

5. Jan Hagman (MP) 

6.  Ulf Andersson (SD) 

 

ÖSTERLENHEM AB – OMBUD 
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Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

OMBUD: 

Per-Martin Svensson (M) 

 

OMBUDSERSÄTTARE: 

Per Gustafsson (SD) 

 

ÖSTERLENS KOMMUNALA RENHÅLLNINGS AB – STYRELSEN 
Mandattid: Från ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027 

 

LEDAMÖTER: 

1. Markus Hammarström (M) 

2. Axel Olsson (S) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Jan-Erik Broomé (C) 

2. Kent Gustafsson (SD) 

 

ORDFÖRANDE: 

Markus Hammarström (M) 

 

ÖSTERLENS KOMMUNALA RENHÅLLNINGS AB – 
LEKMANNAREVISOR 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEKMANNAREVISOR: 
Ulla-Christina Lindberg (S) 
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ÖSTERLENS KOMMUNALA RENHÅLLNINGS AB - OMBUD 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

OMBUD: 

Per-Martin Svensson (M) 

 

OMBUDSERSÄTTARE: 

Sara Anheden (S) 

 

AUGUST LARSSONS DONATIONSFOND 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

Kommunstyrelsen utgör styrelse. 

 

A F MONTHANS DONATIONSFOND 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEDAMOT: 

Carina Persson (L) 

 

FÖRENINGEN ÖSTERLENS FOLKHÖGSKOLA – OMBUD 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

OMBUD: 

1. Per-Martin Svensson (M) 

2. Sara Anheden (S) 

 

OMBUDSERSÄTTARE: 
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1. Leif Sandberg (C) 

2. Per Gustafsson (SD) 

 

SYDÖSTRA SKÅNES SAMORDNINGSFÖRBUND 
Mandattid: 1 april 2023 – 31 mars 2027 

 

LEDAMOT: 

1. Gunvor Olsson (C) 

 

 

ERSÄTTARE: 

1. Anders Throbäck (S) 

 

GODE MÄN ENLIGT FASTIGHETSBILDNINGSLAGEN 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEDAMÖTER: 

1. Sven-Anders Gustavsson (C), landsbygd 

2. Kristin Skoog (S), landsbygd  

3. Thony Blomgren (SD), tätort 

4. Bengt Högborg (C), landsbygd 

5. Roger Persson (S), tätort 

6. Per-Olof Örnsved (SD), landsbygd 

7. Mikael Brorsson (M), tätort 

 

KOMMUNALFÖRBUNDET AV-MEDIA SKÅNE 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEDAMOT: 
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1. Carina Persson (L) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Anna Sandegren (SD) 

 

SAMARBETSKOMMITTÉN FÖR SYDÖSTRA SKÅNE 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEDAMÖTER: 

1. Per-Martin Svensson (M) 

2. Sara Anheden (S) 2023-24, Per Gustafsson (SD) 2025-26 

 

YSTAD-ÖSTERLENREGIONENS MILJÖFÖRBUND 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEDAMÖTER: 

1. Viktor Emilsson (M) 

2. Peter Boström (S) 

3. Kent Gustafsson (SD) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Alexander Svensson (M) 

2. Kristin Skoog (S) 

3. Gunnel Andersson (SD) 

 

1:e VICE ORDFÖRANDE: 

Viktor Emilsson (M) 

 

REVISOR:  
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Ulla-Christina Lindberg (S) 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET SYDÖSTRA SKÅNE – 
DIREKTIONEN 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEDAMÖTER: 

1. Sander Dijkstra (M) 

2. Peter Boström (S) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Sven Gunnarsson (C) 

2. Per Gustafsson (SD) 

 

VICE ORDFÖRANDE: 

Sander Dijkstra (M) 

 

REVISOR: 

Birgit Johansson (M) 

 

ÖSTERLEN VA AB 
Mandattid: Från ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027 

 

LEDAMÖTER: 

1. Bo Herou (KD) 

2. Per Skoog (S) 

3. Kent Gustafsson (SD) 

 

ERSÄTTARE: 
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1. Jörgen Prahl (M) 

2. Linn Persson (S) 

3. Petra Blomgren (SD) 

 

1:e VICE ORDFÖRANDE: 

Bo Herou (KD) 

 

LEKMANNAREVISOR:  

Inger Johanson-Thor (C) 

 

ÖSTERLEN VA AB – OMBUD 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

OMBUD: 

Per-Martin Svensson (M) 

 

OMBUDSERSÄTTARE: 

Inger Åbonde (S) 

 

SYDSKÅNES AVFALLS AB - STYRELSEN 
Mandattid: Från ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027 

 

NOMINERING AV ERSÄTTARE: 

Leif Sandberg (C) 

 

SYDSKÅNES AVFALLS AB – OMBUD 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

OMBUD: 
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Per-Martin Svensson (M) 

 

OMBUDSERSÄTTARE: 

Sara Anheden (S) 

 

ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEDAMOT: 

1. Gunvor Olsson (C) 

 

 

ERSÄTTARE: 

1. Csaba Vöfély (SD) 

 

KOMMUNASSURANS SYD AB – OMBUD  
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

OMBUD: 

Per-Martin Svensson (M) 

 

OMBUDSERSÄTTARE: 

Sara Anheden (S) 

 

KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING – OMBUD 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

OMBUD: 

Per-Martin Svensson (M) 
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OMBUDSERSÄTTARE: 

Per-Olof Örnsved (SD) 

 

OMBUD VID FÖRBUNDSMÖTE I SKÅNES KOMMUNER 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

OMBUD: 

1. Per-Martin Svensson (M) 

2. Per Gustafsson (SD) 

 

OMBUDSERSÄTTARE: 

1. Ann-Marie Johansson (C) 

2. Sara Anheden (S) 

 

INERA AB – OMBUD 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

OMBUD: 

Per-Martin Svensson (M) 

 

OMBUDSERSÄTTARE: 

Anna Sandegren (SD) 

Beslutsunderlag 
Valberedningsnämnden § 9/2022, handlingsid: Ks 2022.3449. 

Tidigare behandling 
Vbn § 9/2022: Se förslaget ovan. 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Sara Anheden (S) föreslår Conny Nebbe (S) som ersättare i valnämnden i stället för 
Kristin Skoog (S). 

Per Gustafsson (SD) förslår Petra Blomgren (SD) som ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden och Kent Gustafsson (SD) som ersättare i samma nämnd 
samt Anna Sandegren (SD) som ersättare i miljöförbundet i ställer för Gunnel 
Andersson (SD).  

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Sara Anhedens (S) och Per Gustafssons (SD) förslag. 

_________ 

Beslutet skickas till:  

De valda 

Revisorerna 

Kommunstyrelsen 

Familjenämnden 

Vård och omsorgsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Valnämnden 

Krisledningsnämnden 

Sydöstra Skånes Överförmyndarnämnd 

Österlenhem AB/Tomelilla Industriaktiebolag 

Österlens Kommunala Renhållnings AB 

Österlens VA AB 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 
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Föreningen Österlens Folkhögskola 

Sydöstra Skånes Samordningsförbund 

Sydöstra Skånes Samarbetskommitté 

Lantmäteriet 

Simrishamns kommun 

Ystads kommun 

Sjöbo kommun 

Kommunalförbundet AV-Media Skåne 

Sysav 

Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 

Kommunassurans Syd AB 

Kommuninvest Ekonomisk förening 

Skånes Kommuner 

Inera AB 

Löneenheten Ystad 

Förtroendemannaregistret/Therese Stendahl 
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Kf § 142 Dnr KS 2022/174 

Inkallelseordning 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att följande regler angående ersättares inkallande till 
tjänstgöring ska gälla för nämnder, styrelser, utskott med mera som väljs av 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder: 

Ersättare i nedan angiven partigruppsordning: 

Sverigedemokraterna SD, M, KD, L, C 

Socialdemokraterna S, V, MP, C, L, KD, M, SD 

Moderaterna  M, C, KD, L, SD, S, MP, V 

Centerpartiet  C, M, L, KD, S, MP, V, SD 

Vänsterpartiet V, MP, S, C, L, M 

Miljöpartiet  MP, V, S, C, L, M, KD 

Liberalerna  L, KD, C, M, S, MP, SD, V 

Kristdemokraterna KD, M, L, C, SD, S, MP, V 

  

Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de är upptagna i valprotokollet. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 6:17 ska kommunfullmäktige besluta om ersättarnas 
tjänstgöringsordning. 

På uppdrag av de i kommunfullmäktige representerade partiernas gruppledare har ett 
förslag skrivits fram. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att följande regler angående ersättares inkallande till 
tjänstgöring ska gälla för nämnder, styrelser, utskott med mera som väljs av 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder: 

Ersättare i nedan angiven partigruppsordning: 

Sverigedemokraterna SD, M, KD, L, C, S, V, MP 
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Socialdemokraterna S, V, MP, C, L, KD, M, SD 

Moderaterna  M, C, KD, L, MP 

Centerpartiet  C, M, L, KD, S, MP, V, SD 

Vänsterpartiet V, MP, S, C, L 

Miljöpartiet  MP, V, S, C, L, M, KD 

Liberalerna  L, KD, C, M, S, MP, SD, V 

Kristdemokraterna KD, M, L, C, SD, S, MP, V 

  

Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de är upptagna i valprotokollet. 

Beslutsunderlag 
Förslag på inkallelseordning, handlingsid: Ks 2022.3476. 

Förslag på inkallelseordning, handlingsid: Ks 2022.3593. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Emil Ekstrand (M) föreslår följande inkallelseordning för Moderaterna: M, C, KD, L, 
SD, S, MP, V 

Per Gustafsson (SD) föreslår följande inkallelseordning för Sverigedemokraterna: 
SD, M, KD, L, C 

Linda Ekelund (V) förslår följande inkallelseordning för Vänsterpartiet: V, MP, S, C, 
M 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Emil Ekstrands (M), Per Gustafssons (SD) och Linda Ekelunds (V) förslag. 

_________ 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen  

Familjenämnden 

Vård och omsorgsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

191



 

 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 142 forts. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Valnämnden 

Krisledningsnämnden 

Tomelilla-Ystad-Sjöbo Överförmyndarnämnd 

Österlenhem AB/Tomelilla Industriaktiebolag 

Österlens Kommunala Renhållnings AB 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 

Kanslichef Johan Linander 

Kommunsekreterare Thomas Lindberg 

Nämndsekreterare Therese Stendahl 

Nämndsekreterare Olof Hammar 

Nämndsekreterare Johanna Kandell 

Nämndsekreterare Anna Silver 
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1. Inledning 

Svenska kommuners arbete med trafiksäkerhet är en viktig del i att minska antalet döda och 

allvarligt skadade i trafiken. 48 av de 210 döda år 2021 (23%) omkom inom tättbebyggt område 

och 42% av de omkomna samma år var oskyddade trafikanter (Trafikanalys, 2022). Inom 

tättbebyggt område färdas många av de oskyddade trafikanterna där naturligt nog gång- och 

cykeltrafikanter skadas i större omfattning än utanför tätorter (se bland annat Trafikverket, 2018 

för skadeutvecklingen). Det är viktigt att komma ihåg att även mer lindrigt skadade trafikanter 

kan leva med trauman från sina upplevelser och skador som uppkommer i en lokal och familjär 

omgivning. I handboken Trafiksäkra staden (2021a) som Trafikverket tagit fram tillsammans 

med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) slås fast att trafiksäkerhet;  

…kräver ett långsiktigt arbete. Ett framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete förutsätter 

också att trafiksäkerhetsfrågorna är väl förankrade i kommunens ledning och även 

integrerad med den övriga stadsplaneringen. Förbättrad trafiksäkerhet ger inte 

bara färre olyckor utan även en bättre stadsmiljö med ökad trygghet, trivsel och 

tillgänglighet. Lägre hastigheter minskar dessutom bullret och ökar 

förutsättningarna för samspel mellan olika trafikanter. Kommunens arbete för en 

säker trafikmiljö bidrar därmed dels till Nollvisionens mål men även kommunens 

övergripande mål om en hållbar och attraktiv stad (Trafikverket, 2021a:6). 

 

Studien som presenteras i denna rapport fokuserar på svenska kommuners trafiksäkerhetsarbete 

och bygger på en enkätstudie som slutfördes under år 2021. Enkätstudien är en del av 

forskningsprogrammet ”Nollvisionen – från idé till genomförande” (Belin, et. al., 2016) och 

som finansierades av Trafikverket under åren 2017-2022. I det övergripande 

forskningsprogrammet (Belin, et. al. 2016) slås fast att kunskapen om dessa frågor, oavsett nivå 

i trafiksäkerhetsarbetet, behöver stärkas. Det handlar bland annat om att vi behöver vet mer om 

hur samhälleliga agendor skapas, hur policyer skapas och formuleras, och hur dessa policyer 

omsätts i åtgärder. Förutom studier av olika delar av en policyprocess har 

forskningsprogrammet även försökt påvisa hur olika delar i en policyprocess är relaterade. Ett 

annat utfall av programmet är bildandet av forskningsnätverket SafePol som koordineras av 

rapportförfattaren. 
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Figur 1. Policyprocessen och forskningsprogrammets fokus 

 

Källa: Belin, et. al. 2016 

Programmet har koncentrerat insatserna kring fem huvudområden; (1) Systemeffekter och 

utvärdering, (2) Nollvisionen och styrning, (3) Nollvisionen och marknaden, (4) Nollvisionen 

i ett lokalt perspektiv, och (5) Spridning och lärande. Delprojektet ”Nollvisionen i ett lokalt 

perspektiv” (TRV 2017/105570), som denna rapport är en del av, syftar till att studera 

trafiksäkerhetsarbete på lokal nivå i både Sverige och i andra länder. Exempelvis har ett särskilt 

samarbete med federala och lokala myndigheter i USA möjliggjort en studie av etableringen av 

Nollvisionen i New York City (Kristianssen, 2022b). En studie av trafiksäkerhetsarbete i 

Bogotá, Colombia har genomförts (De Majo & Kristianssen, kommande) liksom en studie av 

trafiksäkerhetsarbetet i Addis Ababa, Etiopien (Girma, 2022).  

Den svenska delen av delprojektet består av den enkätstudie som presenteras här med syfte att 

brett kartlägga svenska kommuners trafiksäkerhetsarbete. Enkätstudien har ett fokus på 

styrnings-, organisations-, och policyfrågor, dels på grund av att kunskapen om detta är relativt 

fragmenterad, dels att forskningen är förhållandevis begränsad rörande lokalt 

trafiksäkerhetsarbete. Dessutom riktas särskild uppmärksamhet mot kommuners arbete med 

Nollvisionen som arbetsverktyg samt mot integreringen av trafiksäkerhetsfrågor i det bredare 

hållbarhetsarbetet. 

De 17 globala hållbarhetsmålen fastslagna år 2015 ålägger världens länder att integrera 

hållbarhet i en rad olika utvecklingsperspektiv och trafiksäkerhet har, till skillnad från i 

milleniemålen från år 2000, en tydlig plats i flera av hållbarhetsmålen. Det rör områden som 

hälsa, urban utveckling och mobilitet. Mål 3.6 handlar om att minska antalet döda och skadade 

i trafiken och mål 11.2 pekar på vikten att tillhandahålla säkra transportsystem för alla (se 

exempelvis https://sdgs.un.org/goals). Utmaningen är inte bara att hitta bra arbetssätt för att 
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minska antalet döda och allvarligt skadade i trafiken utan även att ta hänsyn till andra 

hållbarhetsmål. En positiv insats inom ett målområde får inte leda till negativa effekter inom 

ett annat målområde. Detta integrerade perspektiv på hållbarhet är något många svenska 

kommuner arbetar intensivt med i skrivande stund. 

Förhoppningsvis kan enkätstudien bidra till att identifiera utmaningar i kommunernas 

trafiksäkerhetsarbete samt kommunernas behov av stöd. Studiens resultat har presenterats för 

Trafikverket vid flera tillfällen, i samband med seminarier om lokalt trafiksäkerhetsarbete, och 

i samband med seminarier arrangerade av forskningsnätverket SafePol. Rapporten består, 

förutom av en genomgång av enkätens resultat, också ett kunskapsläge och en avslutande 

diskussion. Kunskapsläget lägger framför allt fokus på styrnings-, organisations-, och 

policyfrågor och har inte som syfte att täcka alla perspektiv på lokalt trafiksäkerhetsarbete. 

Enkätstudiens resultat presenteras övergripande i diagram och tabeller. Mer detaljerade 

fördjupningar såsom bivariata analyser kommer att ske i framtida akademiska publikationer.  

1.1 Kunskapsläge 

Trafikskador är ett globalt folkhälsoproblem och trafiksäkerhet är ett prioriterat 

utvecklingsområde. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) beräknas antalet dödade i 

vägtrafiken uppgå till cirka 1.35 miljoner människor per år. Det var den åttonde vanligaste 

dödsorsaken i världen år 2018 och den ledande dödsorsaken för barn och unga vuxna i åldrarna 

5-29 år (WHO, 2018). Det beräknas att mellan 20 till 50 miljoner människor skadas i 

vägtrafiken varje år och en oproportionerlig börda faller på befolkningen i låg- och 

medelinkomstländer. Så många som 93% av alla skadade kan återfinnas i denna typ av länder 

(UNECE, 2019). Detta sammantaget gör att trafiksäkerhet är ett viktigt forskningsområde både 

globalt, nationellt och lokalt.  

 

Det svenska trafiksäkerhetsarbetet baseras på Nollvisionen som antogs av Riksdagen år 1997 

(Svenska Riksdagen, 1997; Svenska Riksdagens Trafikutskott, 1997) och ses av många som en 

förebild i världen. Nollvisionen sprids på olika sätt till allt fler länder och städer (se exempelvis 

Budzynsky et. al., 2017; Mendoza et. al., 2017). Nollvisionen har blivit en framgångsrik 

policyinnovation och närliggande policyer vägleder även trafiksäkerhetsinsatser i länder som 

Australien (Green, et. al. 2022) och Norge (Elvebakk & Steiro, 2009). Nollvisionen utgör också 

utgångspunkt i många stora städers trafiksäkerhetsarbete, bland annat New York City 

(Kristianssen, 2022b) och Addis Ababa (Girma, 2022) för att nämna några. Den svenska 

Nollvisionen och dess genomförande lyfts också fram som det goda exemplet i bland annat 
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Förenta Nationernas och Europeiska Unionens trafiksäkerhetsarbete (se exempelvis 

Kristianssen, 2022a). 

Samtidigt behöver det svenska trafiksäkerhetsprogrammet ständigt utvärderas, uppdateras, och 

utvecklas i ljuset av att trafiksäkerhet också är ett globalt hållbarhetsmål och att vi lever i en 

föränderlig omvärld. Trafiksäkerhetsarbetet sker i en större kontext som påverkas av centrala 

händelser och processer i resten av samhället. Andra pågående kriser som allvarliga konflikter 

i världen har förstås också en stor inverkan på transportfrågor. I Sverige är det övergripande 

nationella transportpolitiska målet att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. 

Riksdagen har dessutom beslutat om ett funktionsmål i form av tillgänglighet och ett 

hänsynsmål i form av säkerhet, miljö och hälsa (Sveriges regering, 2009; Sveriges Riksdags 

Trafikutskott, 2009; Sveriges Riksdag, 2009).  

 

Transportsektorn står således inför stora utmaningar rörande hållbarhet och säkerhet och över 

åren har en god kunskap utvecklats kring dessa. Men det finns fortfarande avgörande luckor i 

kunskapen om vilka strategier och åtgärder som krävs för att uppnå de transportpolitiska målen. 

Det behövs mer kunskap om hur Nollvisionen omsätts i praktiken, särskilt på lokal nivå, både 

rörande styrnings-, policy-, och samverkansperspektiv. Det behövs även mer kunskap om 

åtgärder som lett till goda resultat, så kallad ”best practice”.  

 

Med sina 2.2 dödade per 100 000 invånare ses Sverige som en internationell förebild inom 

vägtrafiksäkerhet (ITF/OECD, 2019). Sverige har, genom Nollvisionen, tydligt förbundit sig 

till ett ambitiöst och framåtsträvande trafiksäkerhetsarbete. Nollvisionen är inte bara ett 

långsiktigt mål som innebär att antalet dödade och allvarligt skadade på sikt ska elimineras, 

utan är även kopplad till ett policyprogram för hur trafiksäkerheten ska öka. Nollvisionen skiljer 

sig i förhållande till ett mer traditionellt trafiksäkerhetsarbete bland annat genom sin holistiska 

systemsyn på trafiksäkerhetsproblemet, där samhället, industrin, och akademin i samverkan 

spelar en väsentlig roll för att åstadkomma långsiktigt hållbara förbättringar. Det etiska 

förhållningsättet till människans sårbarhet och ofullkomlighet bryter också mot det traditionella 

förhållningssättet om att människan kan utbildas till ett annat beteende. Nollvisionen är således 

ingen ”quick fix”, utan kräver långsiktighet och tålamod (se exempelvis Belin et. al. 2012, 

Kristianssen & Andersson, 2022 för mer sammanhängande genomgång av Nollvisionen). 
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Ansvaret för trafiksäkerhet är ett gemensamt ansvar delat mellan många aktörer i samhället 

även om Trafikverket har ett huvudansvar för att driva frågan framåt. 

Forskning om styrning, policy och organisering av trafiksäkerhetsarbetet i svenska kommuner 

är relativt begränsad och därför kommer rapporten hänvisa till ett något bredare kunskapsläge 

baserad på både kortare studier och forskning om särskilda trafikslag eller grupper i 

lokalsamhället. Syftet är att ge en övergripande bild och ska inte ses som en fullständig 

systematisk litteraturgenomgång. I den här rapporten läggs fokus på några av de senaste 

studierna och för rapportens fokus mest relevanta om kommunernas roll i trafiksäkerhetsarbetet. 

Det finns förstås även annan intressant forskning som på olika sätt tangerar kommuners 

trafiksäkerhetsarbete.  

I en rapport publicerad av Vinnova år 2007 sammanfattas svensk trafiksäkerhetsforskning för 

åren 1971-2004 (Kolbenstvedt, 2007). Rapporten konstaterar att den positiva utvecklingen i 

Sverige rörande trafiksäkerhet bland annat beror på att det offentliga satsat resurser på både 

forskning och offentliga institutioner med god kompetens. Policyer har inte bara tagits fram 

utan även implementerats och tydligt utvärderats. En annan viktig punkt anses vara den svenska 

fordonsindustrins fokus på säkerhet, men även andra starka svenska företag med inriktning mot 

säkerhet. Den svenska forskningen bedöms också hålla hög kvalitet och utvecklingen av nya 

metoder för säker infrastruktur framhålls i rapporten, vilket har haft en stor inverkan på svenska 

kommuners utformning av gator och vägar.  

Studier som specifikt behandlar svenska kommuners trafiksäkerhetsarbete är som nämnts 

relativt få. Konsultföretaget Tyréns presenterade år 2017 en rapport om svenska kommuners 

möjligheter till långsiktigt och systematiskt trafiksäkerhetsarbete. Slutsatsen i rapporten är att 

kommunerna har höga ambitioner men inte alltid de samlade resurserna för att kunna 

genomföra alla åtgärder. Det handlar då både om rena finansiella resurser, men även personal 

och kompetens. Särskilt problematiskt kan det vara för de mindre kommunerna. Ett annat 

problem bedöms vara bristen på tydlig styrning och kravställning från andra myndigheter i 

samhället. Det krävs därför politiska prioriteringar på lokal nivå, egen expertis, samt 

påtryckningar från intressegrupper och företag för att främja den lokala 

trafiksäkerhetsutvecklingen. Rapporten pekar också på stora olikheter i hur organiseringen av 

trafiksäkerhetsarbetet ser ut från kommun till kommun samt vilka policydokument som tas 

fram. Detta kan delvis också kopplas till bristen på resurser. En annan anledning till bristen på  

kravställning och att trafiksäkerhet inte är lika prioriterat bland alla kommuner, kan vara att den 

stora andelen döda och allvarligt skadade inte återfinns i tätort.  
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I en rapport från 2019 följs det föregående arbetet upp med en studie av verktyg och metoder 

för trafiksäkerhetsarbetet i mindre kommuner (Tyréns, 2019). Slutsatsen är att det finns många 

gemensamma nämnare mellan just mindre kommuner. Generellt sett använder kommunerna 

som studerats inte tydliga program eller strategier som underlag för sitt arbete och de använder 

olika tillvägagångssätt och metoder för att kartlägga och utvärdera trafiksäkerhetsarbete. Det är 

vanligtvis metoder som kan beskrivas som ad hoc-lösningar. Den vanligaste orsaken till att inte 

kunna arbeta mer systematiskt är resursbrist.  

Studier om tjänstepersoners roll i det kommunala trafiksäkerhetsarbetet kan ge en insikt i hur 

centralt aktörers syn på trafiksäkerhet är för det lokala arbetet (Roos & Nyberg, 2005; Forward, 

et. al., 2008) där både politiker och tjänstepersoner kan påverka kommunala prioriteringar på 

olika sätt. En central åtgärd i det kommunala trafiksäkerhetsarbetet är att reducera hastighet 

men utifrån profession kan frågan prioriteras olika. I en studie av kommuners och regioners 

arbete med frågan och främst hur tjänstepersoner i olika planeringsroller hanterar trafiksäkerhet 

(Svensson, et. al., 2013) är en av slutsatserna att hastighet är en synnerligen känslig fråga 

politiskt. Frågan om hastighet kan kopplas till olika synsätt hos olika tjänstepersonsroller. 

Studien visar att trafikplaneraren gärna prioriterar mobilitet medan trafiksäkerhetsplaneraren 

har fokus på att sänka hastigheten. En annan slutsats är att lagstiftning och riktlinjer behöver 

modifieras om tjänstepersoner och politiker ska prioritera lägre hastighet i stället för mobilitet.  

I en studie om kommunala åtgärder för att främja säkerhet för oskyddade trafikanter (Holmberg 

& Gustavsson, 2019) identifieras både positiv utveckling och hinder i kommuners arbete. 

Författarna konstaterar att svenska kommuner överlag har uppmärksammat säkerhetsproblem 

för oskyddade trafikanter och vidtagit en rad åtgärder. Det har då främst handlat om 

hastighetsreducering, separering av trafikslag, samt etablering och underhåll av gång- och 

cykelvägar. Däremot är slutsatsen också att det finns tydliga hinder i arbetet såsom brister i 

systematik och kunskap, samt att resurserna inte räcker till, vilket går i linje med tidigare 

forskning. 

 

Det finns flera studier som fokuserar på just oskyddade trafikanter i lokalsamhället. En sådan 

studie handlar exempelvis om fallolyckor och kommunala åtgärder (Holmberg, et. al. 2021). 

Det finns också flera studier om barn och trafiksäkerhet i ett lokalt perspektiv (se exempelvis 

Anund, et. al. 2011). Det handlar om allt från busshållplatser till hastighet runt skolor. Det finns 

också studier om kommunala planeringsåtgärder som påverkar cykling (Se exempelvis Arentun 

& Robertsson, 2013). Arentuns och Robertssons studie visar att implementering av kommunala 
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åtgärder för ökad cykling ofta görs i en struktur mer anpassad för biltrafik vilket skapar 

utmaningar. De apostroferar också ett ökat behov av att bygga ut cykelnätet för att göra cykling 

med tillgängligt.  En studie som fokuserar mer på grupper i samhället (Wennberg, et. al. 2019) 

visar att trafiksäkerhet inte är jämlikt fördelad. Studien kommer fram till ett antal 

rekommendationer för hur kommuner kan arbeta med ett köns- och rättviseperspektiv på 

trafiksäkerhet. Det handlar om att se och förstå problematiken, att kontinuerligt 

konsekvensbedöma det arbete som görs, att ta fram statistik baserad på olika grupper, och att 

fortsätta forska om perspektivet.  

 

Även om det fortfarande finns relativt få studier om kommuners arbete med trafiksäkerhet som 

hållbarhetsområde så finns det ett antal intressanta projekt som studerar mer övergripande 

arbetssätt. Exempelvis har Göteborgs stad och Partille kommun tillsammans med en rad aktörer 

utforskat trafiksäkerhetsavtryck. I en rapport från 2022 (Sweco, 2022) diskuteras och etableras 

en rad indikatorer och rekommendationer som kan användas av kommuner för att mäta sitt eget 

trafiksäkerhetsavtryck. Rapportförfattarna konstaterar att det finns mycket information som 

kommunen kan sammanställa med relativt enkla medel och det är bättre att börja i det lilla för 

att förstå sitt avtryck än inte börja alls. Även samverkan betonas som central del i det fortsatta 

arbetet med indikatorerna.  

 

Ett annat intressant projekt som bedrivs av Trivector i samarbete med Trafikkontoret, Göteborg 

stad (Wennberg & Dahlholm, 2022) fokuserar att kartlägga och analysera hur kommuner kan 

arbeta med att länka in trafiksäkerhetsarbetet i det bredare Agenda 2030-arbetet. Den rapporten 

förväntas publiceras under senhösten 2022. 

 

Den här kunskapsöversikten har främst koncentrerats kring studier om svenska kommuners 

trafiksäkerhetsarbete med ett fokus på organisering, styrning, och policy, samt åtgärder, men 

det finns förstås andra sammanställningar från myndigheter och intresseorganisationer som 

samlar kunskap om olika perspektiv. Att göra en sådan genomgång faller dock utanför ramen 

för just den här rapporten men det finns exempelvis många relevanta publikationer från 

Trafikverket. Det finns även en del information från SKR. Se exempelvis rapporten från 

Kommunala trafiksäkerhetsprogram: tips och råd från kommuner som visar vägen (SKR, 2015). 
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1.2 Enkätens utformning och omfång 

Enkäten, vars resultat redovisas i denna rapport, skickades ut till alla Sveriges 290 kommuner 

i slutet av år 2020. Den utformades medvetet brett för att fånga in olika delar i vision, 

organisation, styrning, policy, samverkan, och hållbarhet. Detta för att i närtid kunna gå vidare 

med olika typer av fördjupningar. Två påminnelser skickades ut och enkäten stängdes 

vårvintern 2021. Sammanlagt svarade 172 kommuner på hela enkäten vilket innebär en 

svarsfrekvens på drygt 60%. Fler kommuner än så kommunicerade svar på vissa frågor via e-

post men de svarade inte på hela enkäten. Det tekniska och administrativa arbetet med enkäten 

har genomförts av Verónica De Majo, doktorand i statskunskap vid Örebro universitet. 

Projektet har letts av Ann-Catrin Kristianssen, lektor i statskunskap vid Örebro universitet, som 

också gjort analysen i denna rapport.  

Enkätsvaren har behandlats och analyserats genom dataprogrammet SPSS och alla enkätsvar 

har varit anonyma. Efter behandling och analys av materialet kommer själva enkäterna att 

arkiveras men alla kontaktuppgifter att raderas. Materialet kommer att presenteras i form av 

deskriptiv statistik, främst med hjälp av olika diagram och tabeller. Eftersom enkäten är av 

kartläggande karaktär finns alltid en risk att frågorna inte fullt ut kan besvaras av den som fyller 

i enkäten och svaren riskerar att bli mindre precisa. Det är något som funnits med i analysen av 

svaren men det kartläggande syftet övervägde risken i denna studie. Enkäten innehåller frågor 

med flera svarsalternativ och det har också funnits möjlighet till fritextsvar i flera av frågorna, 

samt i en avslutande fråga. Det är också alltid en avvägning mellan enkätens längd och 

möjlighet till fritextsvar. Av de svarande som har lämnat synpunkter på enkäten har några ansett 

att enkäten varit för lång och omfattande och andra att den var för kort och med för få 

fritextmöjligheter. Sammantaget har väldigt många kommuner utnyttjat möjligheten att 

utveckla sina svar i flera fritexter och det har klargjort ståndpunkter som inte varit helt tydliga 

i den ursprungliga frågan. Fritextsvaren har tagit stor plats i analysen för att få grepp om nyanser 

i trafiksäkerhetsarbete och det har också gjort att svar på frågor som upplevts ledande har kunnat 

utvecklas. Bland annat rör det frågorna om policy där det är tydligt att policy kan uppfattas 

olika av olika aktörer. Det rör även frågan 27 där en olycklig formulering om sektorsansvar inte 

avser det ”gamla” formella sektorsansvaret kan ha missuppfattats. 

Materialet har presenterats för Trafikverket i olika sammanhang samt inom ramen för andra 

projekt. Materialet kommer även att ligga till grund för en vetenskaplig artikel som förväntas 

publiceras under år 2023. Till den artikeln kommer en djupare analys att göras bland annat från 

ett regionalt perspektiv.   
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Enkäten inleds med att kartlägga de svarandes organisatoriska tillhörighet. 66,3% tillhör teknisk 

förvaltning, 37,2% tillhör stadsbyggnadsområdet, 3,5% tillhör kommunledningen, 2,9% tillhör 

miljöförvaltning, och 4,7% tillhör annat förvaltningsområde. Dessa siffror är väntade men 

tydliggör också de svarandes ingång till trafiksäkerhet.  

Vad gäller kommunernas storlek så kommer 40,7% av de svarande från kommuner med färre 

än 15 000 invånare, 39,5% från kommuner med 15 000-49 999 invånare, 16,9% från kommuner 

med 50 000-199 999 invånare, och 2,9% kommuner med minst 200 000 invånare.  

En analys av den geografiska spridningen av svaren visar att det är en jämn geografisk spridning 

över hela landet. Hälften eller mer än hälften av kommunerna i alla regioner/län har svarat 

förutom Gävleborg, Västernorrland, Dalarna, Kalmar, och Jönköpings län men även i dessa är 

det nära hälften som svarat. Det går därför inte att identifiera något särskilt regionalt mönster i 

bortfallet.  

I övrigt så går det bara att spekulera kring bortfallet utifrån enskilda kommentarer. Någon 

uppgav att enkäten var för lång vilket kan innebära att enkäten valdes bort på grund av tidsbrist. 

En annan kommun uppgav att de inte längre svarar på enkäter de inte är ålagda att svara på och 

från några kommuner kom svaret att det inte finns någon med tydlig trafiksäkerhetsprofil som 

kunnat svara eller där kommunen arbetar med trafiksäkerhet i så liten omfattning att det inte 

går att besvara frågorna på ett mer utvecklat sätt. Sammantaget bedöms underlaget vara 

tillräckligt för att kunna ge en fingervisning om aktuella utmaningar för svenska kommuner 

rörande trafiksäkerhetsarbete.  
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2. Trafiksäkerhet och Nollvisionen 

Det första frågebatteriet rör kommunens syn på och arbete med Nollvisionen. Varför detta anses 

centralt är både kopplat till forskningsprojektets utformning med Nollvisionen i centrum och 

på grund av att resultat från projekten i forskningsprogrammet indikerat en distans mellan 

kommunernas arbete och statliga myndigheter. Ambitionen med detta frågebatteri är att få en 

bild av hur eller om Nollvisionen, som antogs på nationell nivå, är översatt till lokal nivå och 

hur den används i praktiken. Den första frågan är om Nollvisionen endast ses som ett etiskt 

förhållningssätt, endast som ett policyprogram, eller både ock.  

Diagram 1. Hur används Nollvisionen i er kommuns trafiksäkerhetsarbete (%)? 

 

Svaret kan tolkas på flera sätt. Dels att det främst är det etiska perspektivet som Nollvisionen 

förknippas med, dels att de svarande inte kan bedöma hur nollvisionen används. En tänkbar 

förklaring är de svarande bedömer att deras kommuner inte har översatt Nollvisionen i ett 

tydligt policyprogram alternativt inte har kunskap eller möjlighet att bedöma om det finns något 

sådant program. Till saken hör också att trafiksäkerhetsarbetet kan återfinnas på flera sätt i 

kommunens arbete och att det inte är helt lätt att bedöma Nollvisionens genomslag.  

 

Samtidigt anser 85% av de svarande kommunerna att Nollvisionen är i huvudsak tydlig eller 

mycket tydlig i både innehåll och innebörd. Det skulle kunna uppfattas som att de flesta ändå 

har bra kunskap om den etiska grunden men att det finns en svårighet att bedöma relationen till 

vilka policyer som kopplas till Nollvisionen. Något över hälften av kommunerna anser dock att 
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det i huvudsak är tydligt hur kommunen förväntas arbeta med trafiksäkerhet i relation till 

Nollvisionen.  

 

Diagram 2. Finns det en tydlighet i hur kommunen förväntas arbeta med trafiksäkerhet 

för att bidra till nollvisionens övergripande mål (%)? 
 

 

 

Svaren på frågorna om Nollvisionens roll i det kommunala trafiksäkerhetsarbetet är i viss mån 

motsägelsefulla. I en analys av de fritextsvar som lämnats om vad som kan göras tydligare i 

Nollvisionens innebörd och innehåll framträder en uppfattning om att det finns en otydlighet i 

Trafikverkets kommunikation av både etappmål, prioriteringar, och trafiksäkerhet som 

hållbarhetsområde. En svarande sammanfattar det senare perspektivet på följande sätt:  

 

Snarare hur den kan göras mer realistisk! Genom att inte kunna göra en 

sammanvägd måluppfyllnad på fler mål (framkomlighet, Klimat och miljö, 

jämställdhet, regional utveckling, transportkvalitet, ekonomi, m fl.) så tappar 

nollvisionen relevans! Blir till slut ett särintresse! 

 

I de 43 fritextsvar som rör tydlighet i hur kommunerna förväntas arbeta så konkretiseras både 

synpunkter på Nollvisionen och utmaningar för kommunernas trafiksäkerhetsarbete. I 

fritextsvaren går det att urskilja fyra olika teman.  
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Tabell 1: Vad kan göras tydligare i hur kommunerna förväntas arbete för att bidra till 

Nollvisionens övergripande mål? 

Tema Antal svar 

Relationen kommun och stat 17 

Kommunala åtgärder 15 

Stöd 7 

Prioritering av trafiksäkerhet 4 

 

Vad gäller relationen mellan kommunen och andra aktörer så är det främst Trafikverket som 

nämns och flera uttrycker att det ofta uppstår en krock mellan det kommunala ansvaret och det 

statliga. ”Det finns en konkurrenssituation mellan TRV o kommunerna.” Flera uttrycker också 

att det inte finns tillräckligt tydliga eller inga riktlinjer för hur kommunerna förväntas arbeta 

med Nollvisionen.  

 

 Vad jag vet ställs inga krav mot kommunerna. Har aldrig sett något utskick eller 

liknande som uppmuntrar eller ställer krav på åtgärder.  

 

Vad gäller de kommunala åtgärderna så efterlyser flera kommuner tydligare mål, tydligare 

ansvarsfördelning, tydligare styrdokument, tydligare åtgärder, och tydligare koppling i 

kommunen mellan Nollvisionen och befintligt trafiksäkerhetsarbete. Det finns också en 

osäkerhet om det finns en sådan koppling och vad Nollvisionen innebär i praktiken. En slående 

kommentar rör just den relationen.  

 

Kommunens arbete bygger på trafiksäkerhet i stort och utgår inte enbart från 

nollvisionen.  

 

Andemeningen i den här kommentaren är inte ovanlig i materialet då flera fritextsvar uttrycker 

en särskiljning mellan Nollvisionen och konkreta åtgärder. En tolkning är då att Nollvisionen 

främst uppfattas som en etisk utgångspunkt. Det är tydligt att många kommuner efterfrågar ett 

stöd från andra aktörer i sitt arbete med Nollvisionen och även här är det Trafikverket som 

apostroferas även om både Polisen och SKR också omnämns. Det stöd som söks är både i form 

av konkreta checklistor, handlingsplaner, exempel på åtgärder, men också ekonomiskt stöd och 

stödet eftersöks främst från Trafikverkets regionala kontor. Avslutningsvis reflekterar flera 

kommuner kring hur trafiksäkerhet prioriteras i relation till andra områden och vilka värden 
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som sätts före andra på transportområdet. Här finns också ett önskemål om att ta hänsyn till 

kommuners storlek och förutsättningar när det gäller hur Nollvisionens värden kan omsättas på 

lokal nivå. 

 

En bättre förståelse för att kommuner ser olika ut i storlek och trafikmängd saknas. 

Olika åtgärder behövs i olika delar av landet för att uppnå nollvisionen. 

 

Sammantaget belyser svaren och kommentarerna i fritext att det finns kommuner som är i behov 

av utökat stöd för att översätta den nationella Nollvisionen till det lokala trafiksäkerhetsarbetet. 

En central fråga i dagens trafiksäkerhetsarbete är också hur Nollvisionen kan kopplas till 

hållbarhetsarbete.  
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3. Trafiksäkerhet och hållbarhet 

Trafiksäkerhet är som vi redan konstaterat en del av de globala hållbarhetsmålen, till skillnad 

mot Milleniemålen där området inte fanns med. Mål nummer 11.2 i de globala hållbarhetsmålen 

lyder;  

 

By 2030, provide access to safe, affordable, accessible and sustainable transport 

systems for all, improving road safety, notably by expanding public transport, with 

special attention to the needs of those in vulnerable situations, women, children, 

persons with disabilities and older persons (https://sdgs.un.org/goals, hämtad 

20221124) 

En stor utmaning är hur detta breda hållbarhetsarbete ska ske i praktiken. I skrivelsen Sveriges 

genomförande av Agenda 2030 med Regeringen som avsändare (Sveriges Regering, 2022) 

nämns trafiksäkerhet endast två gånger och förutom det nationella etappmålet så uttrycks inga 

tydliga åtgärder för trafiksäkerhet på lokal nivå. I delredovisningen från den nationella 

samordnaren för Agenda 2030 (SOU, 2022) nämns trafiksäkerhet inte alls. Däremot uttrycks 

utmaningen tydligt.  

Insikten om att vi behöver ställa om till hållbar utveckling måste också följas av 

insikten att det inte räcker att göra detta enbart på ett eller några samhällsområden. 

Det räcker inte med att ”bara” lösa klimatutmaningen utan att också skapa 

jämlikhet eller värna den biologiska mångfalden. Vi måste arbeta med alla frågor 

samtidigt och framför allt skapa samhällssystem som förmår att göra det. (SOU, 

2022:3) 

Den här delen av studien kartlägger hur kommunerna arbetar med att integrera trafiksäkerhet i 

hållbarhetsarbetet och om det behövs mer stöd i hur kommunerna förväntas arbeta med frågan.  
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Diagram 3: Ingår trafiksäkerhet i kommunens arbete med Agenda 2030? 

 

Att det är så många kommuner som inte kan bedöma om trafiksäkerhet ingår i kommunens 

arbete med Agenda 2030 går att tolka på flera sätt. Liksom tidigare nämnts kan det bero på att 

enkäten helt enkelt hamnat hos fel person eller fel avdelning. Det kan också bero på att frågan 

med att jobba på ett integrerat sätt med hållbarhet är förhållandevis ny för många kommuner 

och att det i dagsläget inte går att bedöma hur det arbetet går till mer konkret. Flera svarande 

uttrycker i fritextsvaren om hållbarhet att kommunen inte börjat bredda hållbarhetsarbetet.  

Kommunerna ligger generellt efter när det kommer till att implementera Agenda 

2030 i verksamheten och att jobba med frågor på nästa nivå såsom trafiksäkerhet 

koppla till 2030 ligger en bit fram i tiden… 

 

Rent konkret så är det många kommuner som har inkluderat trafiksäkerhet som 

hållbarhetsområde i exempelvis trafiksäkerhetsprogram, översiktsplaner, cykelplaner, 

trafikstrategier, kollektivtrafikplaner, mobilitetsstrategier, planer för hållbar stadsmiljö, planer 

rörande oskyddade trafikanter, folkhälsoplaner, ekonomiska planer, samt mer övergripande 

visioner och program. Det är också flera som uttrycker att även om trafiksäkerhet inte i 

dagsläget är den del av hållbarhetsarbetet, kan kommunen ändå ha en tydlig 

trafiksäkerhetsstrategi.  

 

Agenda 2030 genomsyrar kommunens verksamhet även om trafiksäkerhet inte 

pekas ut i specifika åtgärdsprogram kopplade till 2030 verkar kommunen för en 

god trafiksäkerhet.  

 

I de två följande frågorna som rör hållbarhet framkommer samma mönster – att det finns en 

oklarhet om och hur trafiksäkerhet inkluderas i det bredare hållbarhetsarbetet.  
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Diagram 4. Finns det en tydlighet i hur kommunen förväntas arbeta för att inkludera 

trafiksäkerhet i arbetet med Agenda 2030 (%)? 

 

 

Utifrån diagram 4 är det uppenbart att kommunerna som svarat inte har ett tydligt arbetssätt 

rörande integrering av trafiksäkerhet i Agenda 2030-arbetet. På frågan om kommunen behöver 

mer stöd för att kunna integrera trafiksäkerhetsfrågor i arbetet med Agenda 2030 så svarar 

67,4% att dom inte kan bedöma detta, 20,3% uppger att dom har behov av stöd och 12,2% 

svarar att dom inte behöver stöd. Det går liksom i förra frågan att tolka som att många 

kommuner fortfarande befinner sig i ett tidigt läge av ett bredare hållbarhetsarbete och att det 

därför kan vara svårt att bedöma behovet av stöd. Däremot utvecklas svaren i 30 fritextsvar om 

vilket stöd som behövs och av vilka. Här framträder fyra centrala teman (tabell 2).   

 

Tabell 2. Vilket stöd behöver kommunen för att kunna integrera trafiksäkerhetsfrågor i 

arbetet med Agenda 2030? 

Tema Antal svar 

Tillgång till goda exempel och modeller  10  

Prioritering och resurser 9 

Tydligare nationell styrning 6 

Kunskap om hållbarhetsmålen 5 

 

Kommunerna som svarat efterlyser en tydlig styrning från nationellt håll, gärna med förståelse 

för olika kommuners förutsättningar, från både politiker och nationella myndigheter. Det finns 

ett behov av lärande från andra kommuner och uttrycket goda exempel används flera gånger. 
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Bilden som framträder är också att bristen på riktlinjer gör att trafiksäkerhet inte inkluderas och 

att det i viss mån finns också finns en kunskapsbrist rörande hållbarhetsbegreppet.  

 

Vi har inte gjort kopplingen i gällande styrdokument eller i den årliga 

verksamheten hittills, men nu när jag uppmärksammas på det är det ju självklart. 

Det skulle kunna räcka med någon slags lätt knuff från t ex SKR eller Trafikverket… 

 

Ett annat tydligt perspektiv är att frågan om hållbarhet prioriteras olika från kommun till 

kommun och att prioriteringen också har partipolitiska förtecken i vissa kommuner. Det kan 

handla om ekonomiska prioriteringar, eller bristen på tydlig organisation, kompetens, eller 

lokala styrdokument. Det är tydligt att frågan om ett bredare hållbarhetsarbete fortfarande är 

relativ ny i många kommuner.  

 

Framför allt att börja använda Agenda 2030. Den lokala politiken refererar alltför 

sällan till de globala målen, det är ju på lokala förbättringar de vinner val… 

 

Sammantaget framträder en bild av att svenska kommuner har kommit olika långt i sitt generella 

hållbarhetsarbete och i synnerhet rörande inkludering av trafiksäkerhet som hållbarhetsområde. 

Att det är så kan bero på olika lokala förutsättningar rörande resurser, storlek, prioritering och 

liknande. Liksom rörande Nollvisionen verkar många kommuner vara i behov av att lära av hur 

andra går tillväga och ta del av goda exempel. För det skulle aktörer som SKR och Trafikverket 

kunna vara viktiga länkar och skapa arenor för möten och utbyte av erfarenheter.   
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4. Trafiksäkerhet som samhällsproblem 

I denna del ligger fokus på att närmare förstå några av de områden som Trafikverket pekat ut 

som centrala problem för svenskt trafiksäkerhetsarbete men också vad kommunerna själva ser 

som centrala trafiksäkerhetsproblem. I förslaget till nationell plan för transportområdet 2023-

2032 pekar Trafikverket ut ett antal områden som särskilt problematiska såsom hastighet, ej 

mötesfria vägar, osäkra passager för oskyddade trafikanter, osäkra korsningar, ej 

tillfredsställande kunskapsnivå hos alla typer av trafikanter, underhållsbehov av infrastruktur 

och sidoområden, vissa fordons trafikegenskaper, etc (Trafikverket, 2021e:186). I den här delen 

av enkäten har kommunerna haft möjlighet att utveckla sina svar och har sammantaget 

exemplifierat problemet i sin kommun i mycket stor utsträckning. Hastighet brukar pekas ut 

som ett av de mest centrala problemen rörande trafiksäkerhet och enkätsvaren visar att över 

70% av de svarande anser att hastighet rörande personbil är ett stort eller ett mycket stort 

problem.  

 

Diagram 5. Trafiksäkerhetsproblem hastighet (%) 

 

 

Ett annat frågebatteri avser beteende i trafiken och som också utvecklas i fritextsvaren som 

redovisas lite längre ned i texten. Siffrorna visar att gångtrafikanter och cyklisters agerande kan 

vara ett problem men inte nödvändigtvis stå stort. Fritextsvaren visar snarare att det är den 

allmänna regelefterlevnaden i trafiken som uppfattas som ett större problem, inte enskilda 

trafikslag. Det är förstås ett allmänt problem att det finns drog- och alkoholpåverkade i trafiken 

men det är inte ett stort problem för de flesta av de svarande kommunerna.  
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Diagram 6. Trafiksäkerhetsproblem beteende (%) 

 

 

Ett problem rörande trafiksäkerhet är osäker infrastruktur och över 70% av de svarande anser 

att korsningar och övriga passager är ett problem eller ett stort problem. 66% anser att 

utformningen av cykelvägar och cykelpassager är ett problem eller ett stort problem och 64% 

anser att utformningen av vägar och gator är ett problem eller ett stort problem. Utformningen 

av gångstråk anses generellt sett inte vara lika problematiskt.  

 

Diagram 7. Utformning infrastruktur (%) 

 

Vad gäller fordonstyp så exemplifierar enkäten två typer – äldre fordon och elcyklar och 

elscootrar. Dessa båda fordonstyper ses inte som något större problem i kommunerna. Däremot 

är det flera kommuner som uppmärksammar att A-traktorer är ett växande problem och i vissa 

kommuner ett stort problem. Enkäten slutfördes under 2021 och vi vet idag att A-traktorer 

tyvärr varit inblandade i flera dödskrascher under senaste året. Statistiken visar också på en 
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skarp kurva uppåt rörande allvarliga incidenter med elscooter (Transportstyrelsen, 2021, TSV 

2021-8777).  

 

Diagram 8. Problem fordonstyper (%) 

 

 

Sammanfattningsvis ombads alla svarande att identifiera det enskilt största problemet i 

kommunen rörande trafiksäkerhet. 172 svar finns registrerade och bilden som framträder 

speglar i stort ovanstående perspektiv, men här finns en del nyanser samt en stor mängd lokala 

exempel. Många av problemen är överlappande såsom att kommentarer om hastighet också rör 

regelefterlevnad samt att hög hastighet är ett särskilt stort problem vid gång- och cykelpassager 

samt vid skolor. Beskrivningen av problem med utformning av infrastruktur relateras både till 

bristande underhåll, problem med marktillgång, riksvägar genom tätort samt svårigheter att 

prioritera gång- och cykelvägar. Flera kommuner har också svårt att avgöra vilket som är det 

enskilt största problemet för kommunen och väljer att avstå att svara.  

 

Tabell 3. Vad är det enskilt största trafiksäkerhetsproblemet i din kommun? 

Problem Antal kommuner Procent 

Hastighet  57 33% 

Trafikanters regelefterlevnad 36 21% 

Infrastruktur och 

markanvändning 

28 16% 

Oskyddade trafikanter 19 11% 

0 10 20 30 40

Elfordon som elcyklar och
elscootrar

Äldre trafikosäkra fordon

Kan ej bedöma Ett mycket stort problem

Ett stort problem Problem

Inte ett problem Inte ett problem alls

216



25 
 

Resurser 7 4% 

A-traktorer  4 2% 

Tung trafik 2 1% 

Trafikvolym 2 1% 

Politisk prioritering 2 1% 

Kan ej bedöma 16 10% 

 

Sammantaget visar materialet rörande trafiksäkerhetsproblem att en majoritet av kommunerna 

som svarat på enkäten identifierar en liknande problembild även om det finns lokala undantag. 

Det är många kommuner som drar en parallell mellan regelefterlevnad och hastighet och här 

går kommentarerna också i två olika inriktningar rörande lösning. Många kommuner fokuserar 

på lösningar i säker infrastruktur medan andra efterlyser mer utbildning för trafikanter och mer 

polisiärt arbete. Den första lösningen är det som i första hand pekas ut som centralt i 

Nollvisionens genomförande även om Nollvisionen också pekar ut trafikanternas ansvar för sitt 

agerande i trafiken.  
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5. Organisation och ansvar 

Nästa del i enkäten handlar om organisering av trafiksäkerhetsfrågor i svenska kommuner. 

Beroende på storlek och budget har kommuner olika möjlighet att arbeta med trafiksäkerhet 

och har också olika trafikvolym. Om en kommun har en egen trafiksäkerhetsenhet finns andra 

förutsättningar än om en kommun exempelvis totalt avsätter en halv tjänst för 

trafiksäkerhetsfrågor. En av de svarande i enkäten beskriver situationen i en liten kommun med 

följande ord;  

 

…varje kommunal handläggare skall ha flera uppdrag samtidigt. Detta gör att man 

får prioritera bort, även viktiga frågor, över tid. 

 

Diagram 9. Finns det en särskild trafiksäkerhetsenhet i kommunen? 

 

 

Diagram 9 visar dock att relativt många kommuner ändå har en egen trafiksäkerhetsenhet. I en 

del kommuner har man också valt att tillsätta särskilda tjänster för att uppmärksamma centrala, 

förvaltningsöverskridande problem. Det kan exempelvis rörande sig om klimatstrateger, 

jämställdhetsstrateger, hållbarhetsstrateger och liknande, som har en övergripande 

samordningsfunktion. Dessa positioner kan hjälpa till att koordinera områden som överlappar 

flera olika uppdrag inom kommunen. En sådan funktion på trafiksäkerhetsområdet skulle 

således kunna uppmärksamma trafiksäkerhet som enskild fråga men också kunna arbeta med 

trafiksäkerhet som hållbarhetsfråga. Relativt få kommuner har dock en sådan funktion i 

förvaltningen.  
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Diagram 10. Finns det någon förvaltningsöverskridande samordningsfunktion för 

trafiksäkerhet i er kommun? 

 

 

Eftersom trafiksäkerhet bedöms som en hälsofråga på global nivå (se exempelvis Kristianssen, 

2022a) så finns det en möjlighet att frågan kan tillhöra flera olika förvaltningsområden från 

kommun till kommun. Det visar sig dock tydligt att ansvaret för trafiksäkerhetsfrågor ligger på 

områdena stadsbyggnad (24,4%) eller teknisk förvaltning (64,5%). Några har svarat att ansvaret 

delas mellan flera områden (5,8%) och några har specificerat att ansvaret ligger på bredare 

samhällsbyggnadsenheter, på kommunala bolag, eller på kommunledningsförvaltningen.  

 

Ett annat perspektiv som kan innebära utmaningar i trafiksäkerhetsarbetet är om roll- och 

ansvarsfördelningen är tydligt fastställt. I diagram 11 kan vi se att en tydlig majoritet, drygt 

64% av de svarande anser att det är tydligt till viss del eller mycket tydligt.  

Diagram 11. Är roll- och ansvarsfördelningen tydligt fastställd rörande vem som gör 

vad i trafiksäkerhetsarbetet i kommunen? 
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En annan central förutsättning är att kommunen avsätter en budget för trafiksäkerhetsarbete och 

att resurserna också räcker för att täcka de planerade åtgärderna.  

 

Diagram 12. Avsätter kommunen medel i sin årliga budget för arbete med 

trafiksäkerhet? 

 

 

De flesta kommuner som svarat på enkäten har medel avsatta men frågan är om budgeten räcker 

till för planerade åtgärder. Det är inte ovanligt att det sker omprioriteringar beroende på vad 

som händer i kommunen och många av kommunerna svarar att åtgärderna kan genomföras men 

måste anpassas efter den faktiska budgeten.  

 

Diagram 13. Räcker de resurser till tilldelas arbetet med trafiksäkerhet vanligtvis för att 

genomföra de åtgärder som planerats för verksamhetsperioden? 

 

 

Vad som till slut prioriteras är främst en fråga för politiker, men faller också ibland inom ramen 

för det handlingsutrymmet för enskilda tjänstepersoner. Men frågan är hur balansen ser ut 
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mellan politik och förvaltning och hur detaljerad den politiska styrningen är av 

trafiksäkerhetsområdet. På frågan om trafiksäkerhet varit föremål för politiska diskussioner i 

kommunen de senaste fem åren så svarar strax över 70% att det diskuterats ofta eller ibland. 

Det är naturligt att frågan diskuteras av politiker utifrån vad som ska hanteras av nämndpolitiker 

exempelvis. I fritextsvaret som finns i anslutning till frågan så exemplifierar kommunerna vad 

diskussionerna har handlat om och det följer i stort mönstret som nämnts tidigare i rapporten 

om vad som uppfattas som trafiksäkerhetsproblem i kommunen. Många vittnar om en samsyn 

om vad som är ett trafiksäkerhetsproblem. Men vi ser också nya frågor som i större utsträckning 

är kopplade till politiska skiljelinjer, till avstämning mellan politik och förvaltning, och 

rollfördelning. Till de politiska skiljelinjerna hör vilket trafikslag som ska fokuseras och här 

finns det hos flera av de svarande kommunerna en uppfattning om att bilismen värnas.  

 

Den övergripande åsikten är fortfarande att fordonstrafik är viktigare än cykel och 

gångtrafik. 

 

En annan skiljelinje som identifieras är en uppfattning från politisk håll i vissa kommuner om 

att hastighet borde få bestämmas lokalt. Ett annat centralt perspektiv för politiker är 

medborgares åsikter. De är ju trots allt presumtiva väljare och politiker representerar 

medborgarna vilket gör att det borde finnas ett intresse av att föra fram medborgares åsikter. 

Ett fritextsvar från enkäten exemplifierar frågor som lyfts av politiker.  

 

Att medborgare inte är nöjda, att problematik har lyfts i lokalpress och 

budgetfrågor. 

 

Ett annat perspektiv som går att utläsa i flera frågor i enkäten är att det finns ett visst missnöje 

i en del kommuner att politiker går in och detaljstyr vilket kan försvåra för verksamhetens 

effektivitet och rollfördelning.  

 

Tyvärr detaljnivå där politikerna undrar varför vi gör åtgärd på en specifik plats 

samt varför denna typ av åtgärd. 

Sammanfattningsvis ser även organisationen och budgeten för trafiksäkerhetsarbetet olika ut 

beroende på vilken kommun det handlar om. Sammantaget anses det överlag finnas tillräcklig 

tydlighet i vem som gör vad rörande trafiksäkerhet och att det finns en budget som i huvudsak 

används för det den är avsedd. 
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6. Policyarbete 

I den här delen av rapporten kommer olika policyperspektiv att presenteras. Det handlar om 

vilka policyer som finns och hur dessa presenteras i form av dokumenttyper. Vissa likheter kan 

också skönjas mellan kommuner, såsom arbete med bredare trafikstrategier eller 

trafiksäkerhetsprogram medan andra kommuner saknar policyer för trafiksäkerhetsarbetet. I 

diagram 14 kan vi utläsa att hela 47% uppger att dom saknar sådana policyer medan dryga 36% 

menar att det finns någon form av policy.  

 

Diagram 14. Finns det en policy för trafiksäkerhetsarbete i kommunen (%)? 

 

 

Av de kommuner som har svarat att de har policyer för trafiksäkerhet så har 62 kommuner valt 

att svara på hur policyerna presenteras. Enligt 25 av dessa kommuner så policydokument tagits 

fram bara för trafiksäkerhet. I 34 av kommunerna ingår trafiksäkerhetspolicy i bredare typer av 

policydokument. 3 av kommunerna kan inte svara på hur policyerna presenteras. Dessa 62 

kommuner har också svarat på om policyerna bygger på nollvisionens innehåll, innebörd och 

policyförslag.  
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Diagram 15. Bygger policyn på nollvisionens innehåll, innebörd, och policyförslag %)? 

 

 

Kommunerna som svarat på den frågan har ombetts att specificera på vilket sätt policyn bygger 

på Nollvisionen och ett antal perspektiv har identifierats. En del kommuner nämner flera av 

dessa teman medan andra har fokus på ett.  

1. Många kommuner menar att Nollvisionen används som en övergripande målbild och 

utgångspunkt. Ur det nationella nollvisionsarbetet identifieras särskilda insatsområden.  

2. Policyn bygger på systematik i det övergripande trafiksäkerhetsarbetet, främst rörande 

data och utvärdering 

3. Tekniska innovationer 

4. Bygga bort farliga korsningar, passager, och olycksdrabbade platser 

5. Samverkan 

6. Fokus på oskyddade trafikanter, särskilt gång- och cykelvägar 

7. Hastighetsdämpande åtgärder 

8. Upprättande av en särskild trafiksäkerhetsstrategi, trafikplan, trafikanalys, eller 

handbok 

9. Kan ej bedöma 

 

Det sista blocket rörande policyer ämnar att identifiera om det finns särskilda policyer för 

enskilda grupper och främst då grupper som brukar benämnas oskyddade trafikanter eller 

medborgare med särskilda behov.  
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Diagram 16. Finns det i dagsläget en särskild policy för någon av följande grupper i 

relation till trafiksäkerhet (%)? 

 

Här kan vi se att det är något vanligare med en policy som fokuserar på barn vilket kan ses i 

ljuset av at många kommuner gör särskilda satsningar på trafiksäkerhetsarbete runt skolor, 

speciellt rörande hastighet. Det är dock mer vanligt att kommuner har särskilda policyer för 

enskilda trafikslag och här visar enkätresultatet att det är mest vanligt med en cykelpolicy.  

 

Diagram 17. Finns det i dagsläget en särskild policy rörande något av följande trafikslag 

i relation till trafiksäkerhet (%)? 

 

Att många kommuner har en särskild cykelstrategi är inte förvånande av flera anledningar. En 

är att många kommuner relaterar cykling till bredare hållbarhetsperspektiv såsom hälsa och 

klimat. En annan anledning är att flera satsningar har gjorts från myndigheter på cykling utifrån 

detta bredare perspektiv (se exempelvis Trafikverket, 2021d). Cyklingens roll i samhället har 

dock också länge varit en omtvistad fråga där en del ser möjligheter och andra ser problem 

utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv. Organisationer som cykelfrämjandet har kritiserat både 
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regering och myndigheter för bristande satsningar på cykling och inte minst i samband med 

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033 (Cykelfrämjandet, 

2021).  

 

Det finns även flera andra policyer för hur vårt transportsystem kan bli mer säkert. Det rör 

infrastrukturella lösningar, säkerhetslösningar för fordon i det offentligas tjänst, och policyer 

rörande hastigheter. Det sista frågebatteriet handlar om hur många kommuner som har dessa 

typer av policyer relaterat till trafiksäkerhet.  

 

Diagram 18. Finns det i dagsläget en särskild policy för något av följande område i 

relation till trafiksäkerhet (%)? 

 

 

Svaren visar att många kommuner har särskilda policyer rörande olika typer av infrastruktur 

och trafiksäkerhet och att det också finns ett internt trafiksäkerhetsarbete i kommunen i 

förhållande till upphandling och egen fordonsflotta.  

 

Avslutningsvis kan konstateras att det inte är helt enkelt att ställa frågor eller svara på frågor 

om policyer och policydokument. Det handlar om att ordet policy tolkas olika av olika 

kommuner och att policyer kan finnas i en rad olika dokumenttyper. Ibland används policy och 

strategi som mer eller mindre synonyma uttryck. Ibland uppfattas policy mer handlingsinriktat. 

Detta har tagits i beaktande i analysen av de policyrelaterade frågorna. Ofta är 

trafiksäkerhetspolicyer också relaterade till andra transportrelaterade policyer såsom i exemplet 

med cykling. Bilden som tonar fram är många kommuner enligt egen utsaga har policyer 
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rörande trafiksäkerhet men att det är stora variationer mellan kommunerna rörande vilken 

position policyerna har i relation till bredare transportfrågor.  
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7. Åtgärder och implementering 

Följande avsnitt rör hur trafiksäkerhetpolicyer omsätts i handlingsplaner och åtgärder. Det 

handlar även om tillgängliga resurser för implementering men också om prioritering. En första 

fråga handlar därför om det finns en handlingsplan som innehåller konkreta 

trafiksäkerhetsåtgärder. 41,3% av kommunerna som svarat menar att det finns en sådan. Fler, 

43,6%, svarar att det inte finns någon sådan medan ca 15% inte kan svara på detta. De tidigare 

svaren har dock redan visat att många kommuner har specifika åtgärder på plats. Frågan är om 

och hur åtgärderna är kopplade till Nollvisionens trafiksäkerhetindikatorer. 

 

Diagram 19. Bygger kommunens trafiksäkerhetsåtgärder på de 

trafiksäkerhetsindikatorer som kopplas till Nollvisionens målstyrningsarbete? 

 

Dom allra flesta kommuner som svarat bedömer att åtgärderna är kopplade till Nollvisionens 

indikatorer men det finns fortfarande relativt många kommuner som inte kan uppge någon 

information om detta.  

 

Att implementera fattade beslut kan vara utmanande på flera sätt. Det krävs resurser, det krävs 

kompetens, det krävs en organisation, det krävs tydlighet och så vidare. Frågan är vilka 

utmaningar som kan identifieras rörande implementeringen av trafiksäkerhetsåtgärder.  
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Diagram 20. Utgör följande aspekter en utmaning i implementeringen av 

trafiksäkerhetsåtgärder (%)? 

 

 

Siffrorna visar tydligt att otillräckliga resurser är ett problem rörande implementering av 

trafiksäkerhetsåtgärder. Till frågebatteriet hör en fritextfråga där de svarande fått lägga till fler 

utmaningar för den egna kommunen. Det som nämns är;   

• att enskilda företagare och fastighetsägare kan ha en stor positiv eller negativ inverkan 

på markanvändning,  

• att det är svårt att få respons från Trafikverket,  

• att biltrafiken prioriteras, 

•  att många vägar inte är kommunens ansvarsområde,  

• att det finns olika politiska viljor och politisk klåfingrighet, 

• äldre och ibland undermålig infrastruktur,  

• bristande kunskap och kompetens om vad som fungerar och inte,  

• bristande opinionsbildning,  

• brister i organisationen,  

• nya fordonsslag,  

• bristande underhåll,  

• och otydligt ansvar. 

 

Sammantaget kan man konstatera att de problem som identifieras av de svarande tidigare i 

enkäten har konsekvenser för vilka åtgärder som prioriteras och hur de kan implementeras.  
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8. Samverkan 

Ett centralt perspektiv som nämns ovan är kommuners behov av stöd och samverkan och i 

denna del av enkäten ligger fokus på att förstå vilka aktörer som kommunen samverkar med 

rörande trafiksäkerhet. Det handlar också vilka utmaningar som ligger i att samverka och 

samarbeta med olika aktörer.  

 

Diagram 21. Samverkar kommunen i dagsläget med följande aktörer rörande 

trafiksäkerhet (%)? 

   

 

Beroende på vilka frågor som prioriteras i trafiksäkerhetsarbetet så finns det förstås behov av 

samverkan med olika aktörer vid olika tidpunkt. Att Trafikverket är den aktör de flesta av 

kommunerna samverkar med är inte oväntat och att Trafikverket i nästa fråga pekas ut som den 

aktör som kommunen samverkar mest med är heller inte så förvånande med tanke på 

vägsystemets utformning.  
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Diagram 22. Vilken av nedanstående aktörer samverkar kommunen mest med rörande 

trafiksäkerhet (%)? 

 

 

Det finns dock en rad andra aktörer som på olika sätt samarbetar och samverkar med kommuner. 

I kategorin andra aktörer återfinns aktörer som NTF, Polisen, internationella nätverk, 

vägföreningar, Cykelfrämjandet, Räddningstjänst, fastighetsägare, GNS, Motormännens 

riksförbund, samt kommunala bolag.  

 

8.1 Behov av stöd 

Baserat på att Trafikverket ses som den centrala samverkanspartnern i frågan om trafiksäkerhet 

så är det naturligt att många kommuner ser ett behov av stöd från myndigheten. Frågan är om 

kommunerna behöver mer stöd från myndigheten än i nuläget. 53,5% av kommunerna svarar 

Ja på den frågan och 17,4% av de svarande Nej. Ytterligare 29% av kommunerna kan inte 

bedöma behovet av stöd. De 92 kommuner som svarat Ja ombeds att utveckla på vilket sätt 

Trafikverket kan ge mer stöd. Ur de 92 fritextsvaren kan utläsas sju områden där stödet kan 

förbättras. Många kommuner har räknat upp fler än ett behov. Svaren handlar både om vad 

Trafikverket kan hjälpa kommunerna med direkt och hur Trafikverket kan förbättra sin 

verksamhet som indirekt kan få positiva konsekvenser för kommunerna. Ett annat perspektiv 

som tydligt framkommer i dessa fritextsvar men också i andra är att behovet av stöd ser olika 

ut beroende på kommunens storlek.  
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8.1.1 Behov av tydlig ansvarsfördelning 

En vanlig kommentar från kommunerna är att det är en alltför skarp gräns mellan Trafikverket 

och kommunen rörande ansvarsområden och att kommunerna inte alltid uppfattar Trafikverket 

som stöttande. En del pekar ut en otydlig ansvarsfördelning som bygger på att det traditionella 

sektorsansvaret inte längre ser ut som tidigare. Många kommuner exemplifierar denna gräns 

utifrån ansvaret för statlig väg. En svarande uttrycker detta på följande sätt;  

  

Upplevelsen är att Trafikverket har väldigt stort fokus på sitt eget vägnät, och i 

dialog med verket finns en tydlig gränsdragning. 

 

Kommunen identifierar även ekonomiska och byråkratiska hinder rörande utvecklingen av 

statliga vägar där kommuner efterlyser ett större ansvarstagande från Trafikverket och andra 

myndigheter. Bland annat efterfrågar kommunerna mer stöd för att kunna bygga cykelvägar 

längs med statliga vägar, särskilt de mindre kommunerna.  

 

Önskvärt är om TrV har en mer aktiv roll i trafiksäkerhetsarbetet inom tätbebyggt 

område där staten är väghållare. En mer regelbunden dialog med mindre 

kommuner skulle kunna göra stor skillnad för mindre kommuner med begränsade 

resurser. 

 

8.1.2 Behov av gemensam problem- och målbild 

Många kommuner lyfter att det finns behov av en gemensam problem- och målbild, vilket i viss 

mån har att göra med vilka typer av vägar som ligger inom olika ansvarsområden. Det finns en 

vanlig uppfattning som förmedlas genom hela enkäten att Trafikverket prioriterar 

framkomlighet och biltrafik i stället för eller i mindre utsträckning än trafiksäkerhet. Den 

uppfattningen kan sammanfattas i följande kommentar;  

 

Trafikverket prioriterar framkomlighet och trafiksäkerhet för motorfordon. De 

behöver också prioritera oskyddade trafikanter. Om de inte gör det sänder de 

signalen att trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter inte är viktigt. 

 

Det finns en uppfattning som kommer fram i fritextsvaren att Trafikverket borde framhäva det 

gemensamma nationella målet på ett tydligare sätt och att lägga mer fokus på implementeringen 

av Nollvisionen på alla samhällsnivåer.  
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8.1.3 Behov av informationskampanjer och opinionsbildning 

Ett något mindre omfattande tema bland fritextsvaren är önskemålet att Trafikverket återigen 

ska satsa på större nationella informationskampanjer och att driva ett tydligare opinionsarbete.  

 

Att de lyfter frågan oftare och tydligare och på så sätt överbryggar de aktörer som 

inte tycker att trafiksäkerhet är viktigt eller värderar det lågt (t.ex motkrafter mot 

hastighetssäkrade passager). 

 

Att inte bedriva stora informationskampanjer är ett val som gjorts i nollvisionsarbetet hittills. 

Nollvisionen i sig handlar också om att systemet måste vara förlåtande i relation till att 

människan alltid kommer att göra fel och det har funnits delade meningar om kampanjers 

effektivitet. Därför har valet fallit på att i stället lägga kraft på exempelvis infrastrukturprojekt.  

Trafikverket har till viss del börjat arbeta igen med kampanjer (se exempelvis www.zhero.se) 

och utvärderingar får utvisa effekten av dessa.  

 

8.1.4 Behov av information och vägledning 

Många kommentarer i fritextsvaren rör behovet av information och vägledning samt konkreta 

råd om utformningen av både policydokument och infrastruktur. Det handlar om kommentarer 

om stöd rörande trafikstrategier och trafiksäkerhetsprogram. Det handlar också om behov av 

konkreta råd kring utformning av hastighetsdämpande åtgärder och miljön runt vägar. Även här 

uttrycks att kommuner har olika behov beroende på kommunstorlek.  

 

Återkommande information och uppdateringar kring trafiksäkerhetsarbete. 

Anpassad efter storlek på kommuner. Oftast har mindre kommuner inte resurserna 

att arbeta aktivt och hålla sig à jour i trafiksäkerhetsarbetet och målstyrning. 

 

Det efterfrågas tydlig information och vägledning om hur man som kommun kan arbeta med 

Nollvisionen och hur mål bör utformas i relation till visionen. Trafikverket ses som ett naturligt 

bollplank men kommunerna upplever att de inte alltid möter en öppenhet för att vara det 

bollplanket, något som exemplifieras ännu mer under punkt 8.1.6.  
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8.1.5 Behov av utbildning och informationsmöten 

För att ytterligare konkretisera behovet av information så föreslår flera kommuner att 

informationsmöten skulle kunna anordnas, både fysiska och digitala. Flera kommuner skulle 

också vilja se utbildningsinsatser där även de skulle kunna vara digitala och till och med 

förinspelade som kommuner kan ta del av. Kunskapshöjningen föreslås vara riktad mot både 

tjänstepersoner, särskilt trafikplanerare och trafikingenjörer, och politiker. Det finns också 

konkreta förslag på särskilda utbildningsinsatser för små kommuner.  

 

8.1.6 Behov av kontakt och engagemang 

Det är många kommuner som valt att skriva in kommentarer i fritextfälten i enkäten och en av 

de största punkterna i fritextsvaren till den här delen av enkäten rör bristen på kontakt med 

Trafikverket och myndighetens engagemang för kommunerna. Även här framkommer kritik 

från de mindre kommunerna såsom i exemplet nedan.  

 

Vi är en liten kommun med mindre Trafiksäkerhetsproblem. Vårt största problem 

är måhända den stora avsaknaden och bristen på kontakt med Trafikverket och 

andra statliga verksamheter och förståelse för våra specifika problem. När det 

gäller bristen på kontakt med Trafikverket så går det ut över trafiksäkerhetsarbetet. 

Det finns ingen att resonera med eller samtala med och alla beslut från TrV känns 

mer som grundade i deras egna interna problem snarare än de behov som finns ute 

hos oss i samhället. 

 

Det finns även önskemål om tydligare kontaktvägar in i Trafikverket och gärna att varje 

kommun har en egen kontaktperson. Flera kommuner påpekar också att vägarna in i 

myndigheten var tydligare ”förr” och att de efterlyser större kunskap om kommunernas behov.  

 

Jag tycker det var bättre förr, när de tog sektorsrollen på allvar på en lokal och 

regional nivå som då var ett stöd till kommunerna. Tycker att Trafikverket ska få 

på sin lott att samordna och stödja kommunerna mer aktivt i trafiksäkerhetsarbetet. 

Distansen mellan Trafikverket och kommunerna i trafiksäkerhetsarbetet är 

astronomiskt. 

 

Överlag efterfrågas mer samarbete och koordinering av de svarande och att myndigheten ska 

bli det där bollplanket i trafiksäkerhetsfrågor.  
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8.1.7 Behov av ekonomiskt stöd 

Den avslutande punkten rörande kommuners behov av stöd rörande resurser och främst i form 

av konkret ekonomiskt stöd och medfinansiering i större projekt. I fritextsvaren går att utläsa 

en viss vilsenhet i hur man som kommun går tillväga för att få det stödet, om det alls går. Här 

får Trafikverket väldigt tydligt iklä sig rollen som statens företrädare. 

 

Sammantaget har nästan alla av de 92 kommuner som uttryckte ett behov av stöd från 

Trafikverket specificerat vilket stöd som behövs. I materialet finns över 100 synpunkter rörande 

behovet av stöd. Endast 7 av kommunerna har valt att inte förmedla vad det behovet består av. 

Sammantaget visar den här delen av enkäten att åtminstone 85 kommuner har konkreta förslag 

på stöttande åtgärder. Förhoppningsvis kan det ge en vägledning till Trafikverket om var en del 

av kraften ska läggas i relationen till kommunerna. Det är också viktigt att komma ihåg att det 

är många kommuner som inte uttrycker ett behov av stöd och som skriver i fritextsvar att de 

överlag har ett bra samarbete med Trafikverket.  
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9. Utvärdering 
Den sista punkten i den här kartläggningen rör utvärdering av trafiksäkerhetsarbetet. Att 

vidtagna åtgärder utvärderas och analyseras är en central del i ett systematiskt utvecklingsarbete 

och i policypaket med systemperspektiv, såsom den svenska Nollvisionen rörande 

trafiksäkerhet. Det är en fördel om det finns en systematik och kontinuitet i utvärderingsarbetet.  

 

Diagram 23. Finns det ett system för regelbunden intern eller extern utvärdering av 

kommunens trafiksäkerhetsarbete (%)? 

 

 

Resultatet visar att få av de svarande kommunerna har ett sådant system men de 28 kommuner 

som angivit att de har någon form av utvärderingssystem har utvecklat svaret rörande både 

systematik och utvärderande aktör. 20 av kommunerna utvärderar arbetet årligen i någon form 

och att det är kommunerna själva som gör dessa utvärderingar. Endast i en kommun anges en 

privat aktör som granskare.  

 

Utvärderingar kan även ske mindre systematiskt och i samband med särskilda åtgärder. Frågan 

är om utvärderingar alltid leder till förändringar och/eller förbättringar. En anledning till att det 

inte sker någon förändring kan ju vara att åtgärden var lyckad men det kan också bero på andra 

faktorer såsom prioriteringar och ekonomiska möjligheter.  

5,8
10,5

69,2

14,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Ja, kommunens
trafiksäkerhetsarbete

utvärderas regelbundet i
sin helhet

Ja, kommunens
trafiksäkerhetsarbete

utvärderas men nedbrutet
på olika områden

Nej, det finns inget sådant
system

Kan ej bedöma

235



44 
 

Diagram 24. Leder utvärderingar av implementerade åtgärder till förändringar i 

arbetet med trafiksäkerhet? 

 

 

Det här är en svår fråga att bedöma om man inte sitter i en position där man har ett helhetsgrepp 

som dessutom sträcker sig över tid. Det är heller inte alltid samma personer som initierar en 

åtgärd som sedan har möjlighet att följa upp om den lyckas eller inte. Ibland krävs också en 

mycket längre period av implementering för att kunna bedöma åtgärdens effekter.  

 

Kommunerna har sammanfattningsvis fått reflektera över utvärderingar som lett till 

förändringar. Det rör bland annat följande;  

• Utvärderingar av nya tekniska lösningar för hastighetsdämpande åtgärder,  

• Utvärderingar av olycksdrabbade sträckor och platser,  

• Utvärderingar av människors upplevelser av trafikmiljön som exempelvis att intervjua 

cyklister för att identifiera problem,  

• Utvärderingar av passager,  

• Utvärdering av barns rätt till säker och trygg skolväg, 

• Inventering av gator,  

• Mätningar av trafik,  

• Genomgång av resurser,  

• Utvärderingar av belysning och reflekterande infrastruktur, och 

• Utvärdering av halkbekämpning och snöröjningsåtgärder.  
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10. Analys, slutsatser och diskussion 

I det här avsnittet kommer resultatet kort att analyseras utifrån tidigare forskning och vägar 

framåt. Enkäten har som nämnts en kartläggande karaktär och lägger fokus på Nollvisionens 

roll, trafiksäkerhet som hållbarhetsområde, organisation, samt olika delar av policyprocessen – 

från problem till utvärdering. Forskningsprojektet som ligger till grund för enkäten är främst 

kopplad till statsvetenskapliga perspektiv vilket gör att begrepp som styrning, agendasättning, 

policy, och samverkan naturligt nog tar mer plats än mer tekniska frågor. För att hålla enkäten 

i en hanterbar form har vissa perspektiv fått ta mindre plats. Däremot har de rikliga fritextsvaren 

visat på en bredd i trafiksäkerhetsfrågan och har också fördjupat kunskapen om kommunala 

utmaningar rörande trafiksäkerhet.  

 

10.1 Slutsatser och policyrekommendationer 

• Sammantaget visar studien att Nollvisionen främst används som en etisk utgångspunkt 

och att det finns utrymme för att tydliggöra Nollvisionen som konkret arbetsverktyg på 

kommunal nivå. Trafikverket skulle kunna att bistå framför allt mindre kommuner, med 

både kunskap om Nollvisionen och rörande de policyer och åtgärder som kan kopplas 

till visionens genomförande.  

• Det kan konstateras att svenska kommuner har kommit olika långt vad gäller arbete med 

trafiksäkerhet som hållbarhetsområde. En del har integrerat trafiksäkerhet i det bredare 

hållbarhetsarbetet och andra har inte alls börjat. Även här efterlyser kommunerna mer 

kunskap om hur en integrering av olika hållbarhetsområden kan göras och här finns 

många aktörer som kan bidra med stöd såsom Trafikverket, SKR, 

Hållbarhetsdelegationen och så vidare.  

• Hastighet är det trafiksäkerhetsproblem som särskilt lyfts fram av kommunerna i studien 

och framför allt i fritextsvaren. Tre andra problemområden utmärker sig också i 

materialet och det är trafikanters regelefterlevnad, infrastruktur och markanvändning, 

samt oskyddade trafikanter. Det finns förstås andra problem som kan vara större i vissa 

kommuner men sammantaget visar både svaren på frågorna och fritextsvaren att de 

ovanstående fyra områdena utmärker sig. Här efterlyser kommunerna mer stöd från 

främst Trafikverket om hur en kommun kan arbeta med dessa problem.  

• En del kommuner, främst de större, har antingen en särskild trafiksäkerhetsenhet eller 

tjänstepersoner som bara arbetar med trafiksäkerhetsfrågor. Det underlättar förstås 

arbetet. Många av de små kommunerna uttrycker en frustration över att trafiksäkerhet 

237



46 
 

prioriteras lågt och att det ibland inte finns hela tjänster som fokuserar på trafiksäkerhet. 

Någon form av budget finns ofta tillgänglig men politiker tenderar att prioritera frågan 

olika från kommun till kommun. Organisationen för trafiksäkerhetsarbete nationellt är 

nära kopplad till vad Nollvisionen kräver och det behöver vara fallet även på lokal nivå 

om Nollvisionen ska vara ett vägledande arbetsverktyg. För det behövs stöd och 

information om vilka roller och funktioner som behövs för ett systematiskt 

säkerhetsarbete.  

• Det är relativt få kommuner som har separata policydokument för trafiksäkerhet. Det är 

inte sällan trafiksäkerhet finns med som en punkt i bredare trafikprogram eller 

transportprogram. Det finns ibland särskilda policyer och policydokument för specifika 

trafiksäkerhetsproblem eller transportslag och det vanligaste är att det finns en 

säkerhetsstrategi för cykling. Här efterlyser många kommuner ett stöd kring vilka 

policydokument som bör tas fram och vilka policyer som kan ge effekt på problemet. 

Det efterlyses mer erfarenhetsutbyte kring åtgärder, så kallad ”best practice”. Här visar 

materialet att det finns ett utrymme för mer samarbete mellan kommuner och andra 

aktörer rörande både framtagandet av centrala policydokument och konkreta 

trafiksäkerhetsåtgärder. Det kan vara stöd från Trafikverket, SKR men också samverkan 

med andra kommuner.  

• Materialet visar också att det finns en efterfrågan på ett tydligt ledarskap rörande 

trafiksäkerhet både i den egna kommunen, från statliga myndigheter, och från politiker. 

Ledarskapet kan se ut på många olika sätt men det är tydligt att ett önskvärt ledarskap 

innefattar både kunskap och styrning.  

• Svenska kommuner samverkar med en rad aktörer när det gäller trafiksäkerhet och den 

centrala aktören är Trafikverket. Det finns också en hel del lokal samverkan med 

exempelvis Polisen, organisationer som NTF, och lokala näringsidkare, beroende på 

kommun. Samverkan med Trafikverket beskrivs dock inte som problemfritt och 92 av 

kommunerna efterfrågar mer stöd. Vilken form av stöd som behövs är olika men fokus 

ligger på mer samarbete kring statliga vägar, att arbeta för en gemensam problem- och 

målbild, att skapa tydliga kontaktvägar in i Trafikverket, att Trafikverket kan bli 

tydligare i informationsarbetet, vägledning, samt att erbjuda utbildningar och 

seminarier, och att bidra till tydlighet rörande ekonomiskt stöd. Här kan Trafikverkets 

regionala samordnare spela en central roll.   
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• Kommunerna som svarat på enkäten har i relativt liten utsträckning en systematisk 

utvärdering av trafiksäkerhetsarbetet. Det är dock cirka 30 kommuner som regelbundet 

utvärderar arbetet. Det är oftast kommunen själv som gör den utvärderingen, ofta som 

en regelbunden avrapportering till politiken. För att fullt ut kunna genomföra ett 

systematiskt trafiksäkerhetsarbete i relation till Nollvisionen behövs även ett 

systematiskt utvärderingsarbete. Här kan kommuner med fördel lära av varandra både i 

form av ’best practice’ men också rörande utvärderingsstrategier.  

 

10.2 Sammanfattande analys 

Flera av resultaten i den här studien går tydligt i linje med den forskning och de rapporter som 

presenterats tidigare. Ett av dessa är att många av de tillfrågade kommunerna, speciellt de små, 

uttrycker ett behov av mer stöd för att kunna genomföra ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete. 

De framhåller också att små kommuner har andra resursmässiga utmaningar jämfört med större 

kommuner. Bristen på resurser framhålls generellt som ett hinder i utvecklingsarbetet. 

 

Kommunerna uttrycker en tydlig utmaning i att integrera trafiksäkerhet i det övergripande 

hållbarhetsarbetet vilket också ligger i linje med tidigare och pågående studier. Det är en 

generell utmaning att arbeta både med att integrera trafiksäkerhet i övrigt hållbarhetsarbete och 

att samtidigt arbeta på djupet med trafiksäkerhetsfrågor. Kommunerna får hantera både silos 

och integrering samtidigt.  

 

Tidigare forskning pekar också på bristen på tydlig styrning och organisering av lokalt 

trafiksäkerhetsarbete och i viss mån finns resultat i denna studie som stöder den slutsatsen. 

Samtidigt uttrycker kommunerna i studien att det är förhållandevis tydligt vem som gör vad 

rörande trafiksäkerhetsarbetet samt att det finns en tydlighet i var frågorna finns organiserade. 

Det politiska ledarskapet kritiseras dock av flera av de svarande för att vara alltför 

detaljorienterat och att politiska ledare brister i kunskapen om frågan. Detta kan i sin tur leda 

till att trafiksäkerhet prioriteras på olika sätt i olika kommuner. Här visar både denna studie och 

tidigare forskning att det finns en tendens att vissa kommunledningar prioriterar mobilitet 

framför åtgärder kring hastighet exempelvis. Detta är en av de tänkbara anledningarna till att 

det från vissa kommuner kommer en uppmaning om en särskild utbildning eller 

kompetensutveckling för just politiker.  
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Den efterfrågan som finns från många kommuner av konkret stöd i trafiksäkerhetsarbetet på 

flera olika sätt går också i linje med tidigare studier. Här finns flera aktörer som skulle kunna 

ge mer stöd även om Trafikverket pekas ut särskilt i materialet.  

 

Sammantaget visar denna och tidigare studier att det finns påtagliga hinder för svenska 

kommuner att bedriva ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete samtidigt som studierna visar på 

stora skillnader mellan kommuner. Därför går det inte att generalisera hur trafiksäkerhetsarbetet 

går till. Resurser är alltid något som efterfrågas när relativt stora förändringar ska göras men 

samtidigt visar studien att ett avgörande problem snarare är hur arbetet ska gå till. Där är lärande 

och erfarenhetsutbyte centralt. Många kommuner uttrycker också att mycket fungerar bra i både 

det interna arbetet och i externa relationer vilket är viktigt att framhålla.  

 

10.3 Fortsatt forskning 

Enkätstudien visar att det finns ett stort behov av stöd ute bland kommunerna rörande många 

perspektiv på trafiksäkerhet. Det gäller allt från framtagandet av olika strategier och planer till 

konkreta infrastrukturprojekt, men det inte gäller alla kommuner. Främst finns det behovet hos 

små- och medelstora kommuner. En tänkbar uppföljning på den här studien är för det första att 

göra fallstudier för att få en fördjupad kunskap om de utmaningar olika typer av kommuner står 

inför. För det andra skulle det vara intressant att följa upp trafiksäkerhetens roll i det kommande 

hållbarhetsarbetet i svenska kommuner. Exempelvis har forskargruppen SafePol under våren 

2022 arbetat med en förstudie kring just trafiksäkerhet och hållbarhet (Trafikverket, 2021b, 

Kristianssen, et. al. 2022). Den här enkätstudien visar också att det finns en del arbete att göra 

rörande kunskap om Nollvisionen som ett policypaket och framför allt att många kommuner är 

i behov av kunskap om framgångsrika åtgärder som redan vidtagits i olika kommuner och som 

är tydligt kopplat till Nollvisionen och dess arbetssätt. Ett tredje område som är intressant att 

arbeta vidare med är vilka typer av dokument som arbetas fram i relation till trafiksäkerhet och 

vilken roll dessa texter spelar i det praktiska arbetet. Handlar det om bredare policyer, strategier, 

eller konkreta handlingsplaner eller alla dokumenttyper? Ett fjärde perspektiv som är i behov 

av fortsatt belysning är på vilket sätt kommuner lär av varandra och skulle kunna lära av 

varandra. Lärande kan ske både genom etablerade samarbeten men också genom att särskilda 

nätverk upprättas med syfte att just utbyta erfarenhet. Här kan aktörer som SKR och 

Trafikverket spela en avgörande roll. Sammantaget visar både kunskapsöversikten och denna 

enkätstudie att det finns mycket kvar att förstå rörande svenska kommuners 

trafiksäkerhetsarbete.   
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Till Samhällsbyggnadsnämden(Investeringsberedningen) Tomelilla 
Kommun 

Från Tomelilla IF Handbollssektionen.  

 

Gällande Omklädningsrummen i Sporthallen(Österlenhallen). 

 

Dagens omklädningsrum och tillhörande toaletter är i sunkigt skick 
och vi skäms då vi tar emot våra motståndare. 

Då vi nu nått div 2 och går under Svenska Handbollsförbundet är 
lagen vana vid en bättre standard än vi kan erbjuda, bl.a kunna låsa 
om sig och slippa ha utrustning och privat grejor i hallen+ att inte 
andra lag springer genom rummet för att nå duscharna då de har 

taktik snack innan match och i halvtid t.ex. 

Vi har lämnat olika förslag till tjänstemännen för att finna en snabb 
lösning inför denna säsong och fått nej (visa svar ologiska..)på alla. Det 

sista svar vi fick, gå via Politiken så det gjorde vi genom två 
nämndsordförande och de var med på bollen men lyckades sen inte 

att få tjänstemännen att begripa problemet ☹ 

Så nu blir det till er med en helhetslösning att fixa till nästa säsong så 
får vi genomlida denna och fortsätta skämmas och hitta på dåliga 

ursäkter varför Kommunen ej vill visa upp en trevligare sida för våra 
besökare. 

 

Detta hoppas vi ni kan godkänna pengar till : 

 

 1: Fyra låsbara dörrar till duschrummen(funnits innan men plockades bort pga 

skolfolken hela tiden förstörde dom mig veterligen), nyckellås ok men tagsystem 
bättre(om även det göres på alla andra dörrar).  

257



 

2: Separat ingång från för/kapp rummen(som på senare år blivit 

omklädningsrum för de som nyttjar konstgräsplanen) till duschar=Det fixas om de 
två bastun plockas bort(ej nyttjats på många år kvällstid ivartfall)och det kan ju 
räknas in som en energibesparing.. Skolans folk kan basta via badets 
omkl.rum vid behov! Detta blir isåfall ytterligare några dörrar. Om 
någon vill köpa bastuaggr. i dessa tider får ni in lite pengar här.. 

3: Finns i dag två ok toaletter(de ggr där städads och papper&tvål fylles på) + två 
bås som inte är så värst trevligt/fräscht = Bygg om båsen till rejäla 
toaletter och helst några till då de fyra är i underkant när vi är många 
lag på plats ! Förutom brukligt nyttjande används de även för 
påfyllning av vattenflaskor(borde finnas minst ett ställe att fylla på våra flaskor inne 

ihallen med). 

4: Tills för några år sedan hade vi även två omklädningsrum att tillgå 
för våra domare tills någon bestämde att göra lager/förråd av ett. 
Ibland har vi en kvinnlig och en manlig domare=får vi visa in en av 
dem att byta om och duscha på handikapptoan. Vi vill ha tillbaks de 
två(ibland är där både handboll& fotbolls domare samtidigt)! 

5: Sen är det inte lämpligt alltid att duscha tillsammans med 
motståndarna i vår sport=kan skapa onödig irritation så det bästa 
hade även varit mellanväg i duscharna+ fler duschar då på kortsidan 
mot badet. 

 
Summering: Kraftig upprustning krävs och det får ej göras under tiden vår matchsäsong 
pågår (som golvbytet) och kan ju göras lite då och då , rum för rum mellan april till sept. 
Under träningssäsong får vi acceptera att duscha hemma t.ex. 

 

 

Mvh 

TIF handbollssektion  230113 
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TOMELILLA KOMMUN 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum:  
17 januari 2023 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Plats och tid Svea hund, kommunhuset Tomelilla, den 17 januari 2023, kl. 09.15-

11.20 
 
Beslutande   Sander Dijkstra (M), ordförande 
   Thony Blomgren (SD), 1:e vice ordförande 
   Inger Åbonde (S), 2:e vice ordförande 
   
Övriga närvarande  Niklas Sommelius, samhällsbyggnadschef 
  Ulrika Olsson, teknisk chef 
  Håkan Berggren, planeringsingenjör 
  Emelie Olsson, verksamhetscontroller (via länk) 
  Johanna Kandell, nämndsekreterare 
   
   
   

Utses att justera Inger Åbonde (S)   
 
Justerade paragrafer  §§ 1–12 
 
Justeringens plats  Digitalt via Netpublicator sign 2023-01-19 
och tid   
Underskrifter  
Sekreterare   
 Johanna Kandell 
 
 
Ordförande  
 Sander Dijkstra (M) 
 
Justerare  
 Inger Åbonde (S)   

ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
    
Sammanträdesdatum 17 januari 2023   
    
Datum då anslaget sätts upp 19 januari 2023 

 
  

Datum då anslaget tas ned 14 februari 2023   
    
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla   
    

 
Underskrift  
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TOMELILLA KOMMUN 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum:  
17 januari 2023 

 
 
 

 

Justerandes sign    

 
 

 
 
 
Ärenden vid dagens sammanträde med 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
 

§ 1 Dialoger och informationsärenden 2023-01-17 
 
§ 2 Internbudget för samhällsbyggnadsnämnden 2023 
 
§ 3 Beslutsattestanter inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde 2023 
 
§ 4 Delegeringsregler för samhällsbyggnadsnämnden mandatperioden 2023–2026 
 
§ 5 Reglemente med lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Tomelilla kommun 
 
§ 6 Tomelilla kommuns miljö- och naturpris 2022 
 
§ 7 Yttrande - medborgarinitiativ angående farthinder och övergångsställen på Storgatan i 
Smedstorp 
 
§ 8 Granskning för ny detaljplan - Frigg 2 - Tomelilla kommun 
 
§ 9 Uppföljning internkontrollplan 2022 - riskid 6 
 
§ 10 Uppföljning internkontrollplan 2022 - riskid 16 
 
§ 11 Uppföljning internkontrollplan 2022 - riskid 19 
 
§ 12 Anmälningsärenden 2023-01-17 samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

_________ 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Sbnau § 1 Dnr SBN 2023/2 

Dialoger och informationsärenden 2023-
01-17 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott genomför idag dialoger och information 
enligt följande: 
 
Information från ordförande Sander Dijkstra (M) 
 
Måldag 17 februari 2023 
Samhällsbyggnadsnämnden diskuterar tillsammans mål som ska kopplas till 
nämndens arbete under 2023. 

 
Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
 
Generell information från samhällsbyggnadsverksamheten 
Det nytillkomna utskottet innebär ett mer pressat schema för ärendehanteringen. Det 
gör att rutinerna behöver skärpas ytterligare och att det kommer bli svårare att hålla 
tider för inlämning av handlingar till beredningarna. Vi vet alla om att det är ett 
tuffare schema och gör vårt bästa för att planeringen ska hålla. 

 
Information från teknisk chef Ulrika Olsson 
 
Dammen i Skåne Tranås 
Ulrika informerar kring dammen i Skåne Tranås. 
 
Styrgrupp ny skola 
Förtroendevalda och tjänstemän har kallats till ett första styrgruppsmöte för den nya 
skolan som ska projekteras och upphandlas. 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 1 forts. 
 
Teknisk säkerhet 
Ulrika redogör för den tekniska säkerheten i kommunen kopplat till 
samhällsbyggnadsverksamheten. Redogörelse av avtal och en historisk beskrivning av 
exempelvis tidigare samarbete med Ystads kommun och Simrishamns kommun. 

 
Information från planeringsingenjör Håkan Berggren 
 
Belysning i Kronoskogen 
Arbetet pågår nu med att anlägga belysningen i löparslingan. 
 
Träff med Trafikverket 
Det är snart dags för nästa träff med Trafikverket. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Sbn 2023.59. 

_________ 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Sbnau § 2 Dnr SBN 2022/43 

Internbudget för 
samhällsbyggnadsnämnden 2023 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts 
förslag till samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar lämna över internbudget 
för samhällsbyggnadsnämnden 2023 utan förslag till beslut. 

Ärendebeskrivning 
Mål och budget 2023 med plan för 2024–2025 antogs av 
kommunfullmäktige den 30 november 2022 (Kf § 118/2022). 
 
Efter kommunfullmäktiges beslut har förvaltningen upprättat förslag till 
internbudget 2023 utifrån de budgetramar som tilldelats för 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens totala budget för 2023 uppgår till cirka 
50 331 000 kronor. 
Eftersom nämnden har fått en effektivering på motsvarande 3 600 000 
miljoner kronor lämnar förvaltningen ett förslag på internbudget som innebär 
att verksamheten gör generella besparingar men också direkta besparingar. 
Exempelvis föreslås att ingen julbelysning och påskpynt sker under 2023 
(500 000 kronor), minskat underhåll av lekplatser samt färre klippningar av 
grönytor.  
Utöver detta föreslås att vägbidraget till enskilda för 2023 utgår (850 000 
kronor). Detta vägbidrag har i stället belastat resultatet för 2022, vilket innebär 
att inga vägföreningar påverkas. 
De åtgärder som inte är av generell karaktär är till stor del hur-frågor, men 
eftersom dessa åtgärder kommer att väcka reaktioner bland allmänheten anser 
förvaltningen att dessa åtgärder ska inkluderas i nämndens beslut. 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 2 forts. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte beaktat förväntade driftskostnadsökningar. I samband 
med tertial 1 kommer förvaltningen återkomma till nämnd med förslag på hur 
dessa kostnadsökningar ska hanteras. 
 

Barnperspektivet 
Barnperspektivet har beaktats i de verksamheter där barn förekommer. 
Minskat underhåll innebär ingen ökad risk för barn och ungdomar eftersom 
lekplatserna även i fortsättningen kommer att besiktas. 
 

Miljöperspektivet 
Färre klippningar av grönytor kan bidra till ökad biologisk mångfald. 
 

Uppföljning 
Nämnden följer upp sin internbudget tre gånger per år; vid delårsbokslut 1 januari-
april 2023, delårsbokslut 2 januari-augusti 2023 samt vid årsbokslut 2023 efter 
verksamhetsårets slut. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta internbudget för 
samhällsbyggnadsnämnden 2023 med handlingsid: Sbn 2023.40. Nämndens 
beslut innebär att vägbidraget för 2023 utgår, ingen julbelysning eller påskpynt, 
minskat underhåll av lekplatser samt färre klippningar av grönytor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn 2023.61. 

Internbudget för samhällsbyggnadsnämnden 2023, handlingsid: Sbn 2023.40. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Thony Blomgren (SD) yrkar på att överlämna internbudget 2023 till 
samhällsbyggnadsnämnden utan förslag till beslut. 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott beslutar i enlighet med Thony Blomgrens (SD) yrkande. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunfullmäktige 

Tillförordnad ekonomichef Mariana Vikström 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Verksamhetscontroller Emelie Olsson 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Sbnau § 3 Dnr SBN 2022/173 

Beslutsattestanter inom 
samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhetsområde 2023 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts 
förslag till samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar utse beslutsattestanter avseende 2023 i enlighet 
med bilaga, handlingsid: Sbn 2023.42. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog den 12 februari 2018 (Kf § 8/2018) nytt 
attestreglemente för Tomelilla kommun. I reglementet anges att nämnderna årligen 
ska anta en lista med attestanter och beloppsgränser. 

Beloppsgränserna för beslutsattest är anpassade efter storleken på de högsta 
kostnadsposter man har inom sin respektive nämnd. 

Ekonomiska konsekvenser 
Det fastställda reglementet reglerar möjligheten att attestera fakturor och därmed 
minska de ekonomiska riskerna för felaktiga utbetalningar. 

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 
I riskanalysen görs bedömning om rutinen ska vara en del i internkontrollplanen för 
verksamhetsåret. 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 3 forts. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar utse beslutsattestanter avseende 2023 i enlighet 
med bilaga, handlingsid: Sbn 2023.42. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, verksamhetscontroller Emelie Olsson, handlingsid: Sbn 2023.62. 

Förslag till beslutsattestanter 2023, handlingsid: Sbn 2023.42. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

Tillförordnad ekonomichef Mariana Vikström 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Teknisk chef Ulrika Olsson 

Driftchef Rasmus Simonsen 

Driftchef Håkan Johansen 

Driftchef Ingela Dejenfelt 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Sbnau § 4 Dnr SBN 2022/182 

Delegeringsregler för 
samhällsbyggnadsnämnden 
mandatperioden 2023-2026 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts 
förslag till samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta delegeringsregler för 
samhällsbyggnadsnämnden mandatperioden 2023–2026 med handlingsid: Sbn 
2023.43. 

Ärendebeskrivning 
Nämnders delegeringsregler ska revideras i samband med en ny mandatperiod.  

I bifogat förslag till delegeringsregler för mandatperioden 2023–2026 har vissa 
ändringar och kompletteringar skett jämfört med gällande regler. Det som tagits bort 
är överstruket och markerat med gul botten. Det som tillkommit har röd text. 

 

I förslaget till samhällsbyggnadsnämndens delegeringsregler framgår i vilka fall 
nämnden delegerar sin beslutanderätt. Ett ärende som är beslutat på delegation kan 
inte upphävas av nämnden utan kan endast ändras av högre instans efter överklagan. 

Redovisning av delegeringsbeslut 
Delegeringsbeslut ska alltid anmälas till nämnden. Anmälan kan ske genom att lämna 
in antingen ett protokoll eller en förteckning med en kortfattad beskrivning över de 
fattade besluten. Det ska av de inlämnade handlingarna framgå under vilken 
tidsperiod delegationsbesluten har fattats. Anmälan ska ske snarast efter det att 
beslutet fattats. För samhällsbyggnadsnämnden redovisas delegeringsbeslut vid varje 
sammanträde och de grupperas och redovisas månadsvis. 

Syftet med anmälningsskyldigheten är dels att tillgodose nämndens informations- och 
kontrollbehov, dels att se till att beslutet vinner laga kraft. Ett kommunalrättsligt 
beslut vinner laga kraft efter tre veckor räknat från den dag då det tillkännagavs på 
anslagstavlan att protokollet över beslutet justerats. Vad gäller beslut som fattats med 
stöd av delegation räknas klagotiden från den dag då anslag skett avseende justering 
av protokoll från det sammanträde vid vilket beslutet anmäldes till nämnden. 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 4 forts. 

Delegering av verklig beslutanderätt, det vill säga av beslut i kommunallagens 
mening, ska skiljas från sådana beslut som är av rent förberedande eller verkställande 
art och som grundas på instruktion, tjänsteställning eller liknande. 

Kännetecknande för delegeringsbeslut är att det finns utrymme för alternativa 
lösningar och att det krävs någon form av övervägande eller bedömning av 
beslutsfattaren. Till ledning för gränsdragningen kan också ligga om det förefaller 
rimligt att beslutet ska kunna överklagas. Vid ren verkställighet saknas utrymme för 
bedömningar, såsom vid exempelvis avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa. Så är 
även fallet för inköp till den egna verksamheten inom beslutad budget, under 
förutsättning att upphandling enligt lagen om offentlig upphandling inte måste ske.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte funnit att beslut om delegeringsregler får några direkta 
konsekvenser. Indirekt bör tydliga och genomarbetade delegeringsregler innebära att 
riskerna för felaktiga beslut som kan få negativa ekonomiska konsekvenser minskar. 

Barnperspektivet 
Tydliga delegeringsregler ökar förutsättningarna för att korrekta beslut fattas av rätt 
person, vilket bör vara gynnsamt även ur barnperspektivet. 

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

Uppföljning 
Varje mandatperiod eller oftare vid behov. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta delegeringsregler för 
samhällsbyggnadsnämnden mandatperioden 2023–2026 med handlingsid: Sbn 
2023.43. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn 2023.63. 

Delegeringsregler för samhällsbyggnadsnämnden mandatperioden 2023–2026, 
handlingsid: Sbn 2023.43. 

_________ 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Kommunstyrelsen för kännedom 

Kanslichef Johan Linander 

KFS/Johanna Kandell 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Sbnau § 5 Dnr SBN 2022/179 

Reglemente med lokala 
ordningsföreskrifter för torghandeln i 
Tomelilla kommun 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts 
förslag till samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunfullmäktige beslutar anta reglemente med lokala ordningsföreskrifter för 
torghandeln i Tomelilla kommun med handlingsid: Sbn 2023.41 med justeringen att  
§ 6 Förbud mot försäljning och § 7 Försäljning av livsmedel tas bort. 

Ärendebeskrivning 
Nuvarande reglemente med lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Tomelilla 
kommun antogs 2011 och uppdaterades 2018. Det är lämpligt att se över gällande 
reglementen varje mandatperiod och därutöver har kommunfullmäktige i sitt 
budgetbeslut, kf § 118/2022, beslutat att kommunens lokala föreskrifter ska ses över 
och vid behov omarbetas med klarspråk. 

I arbetet har Tomelilla kommuns föreskrifter för torghandeln jämförts med fyra 
andra kommuners föreskrifter och då har vissa brister upptäckts. Med anledning av 
detta har ett antal paragrafer uppdaterats eller lagts till, det gäller förbud mot 
försäljning av vissa varor, el och avlopp, renhållning på torghandlarens bekostnad 
samt att betald avgift för torgplats inte återbetalas.  

Utöver dessa förändringar föreslås en utökning av möjliga tider för torghandel. I 
nuvarande reglemente finns en begränsning till kl. 16.00 medan många andra 
kommuner har till kl. 18.00 vilket Tomelilla föreslås följa. Därutöver läggs en särskild 
möjlighet till för street food-vagnar att ha öppet till kl. 20.00.  

Därtill har ett antal ändringar gjorts för att förenkla språket. Det ska dock tilläggas att 
Tomelilla kommuns föreskrifter för torghandel är i princip identiska formulerade 
som många andra kommuners. De utgår från ett förslag som SKR, eller snarare SKL 
eller möjligtvis Kommunförbundet, har tagit fram och det är inte lämpligt att i allt för 
stor utsträckning avvika från detta. I lokala föreskrifter, som är vår lokala lagstiftning, 
måste varje ord vägas eftersom en ändring av ord och begrepp kan ge förskriften en 
annan innebörd. 

Det som förvaltningen önskar lägga till är rödmarkerat i bilagan. 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 5 forts. 

Ekonomiska konsekvenser 
De nya föreskrifterna betyder i realiteten inget ekonomiskt, möjligtvis att möjligheten 
att åtgärda bristande renhållning på torghandlarens bekostnad skulle kunna ha vissa 
positiva ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Barnperspektivet 
Torghandel kan vara positivt även för barn. 

Miljöperspektivet 
Renhållningen efter torghandeln är viktig för den lokala miljön. 

Uppföljning 
Reglementet följes upp vid behov. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta reglemente med lokala ordningsföreskrifter för 
torghandeln i Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2023.xxx. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kanslichef Johan Linander, handlingsid: Sbn 2023.64. 

Reglemente med lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Tomelilla kommun, 
handlingsid: Sbn 2023.41. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Inger Åbonde (S) yrkar på bifall till förvaltningens förslag med justeringen att § 6 
Förbud mot försäljning och § 7 Försäljning av livsmedel tas bort. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott beslutar i enlighet med Inger Åbondes (S) yrkande. 

_________ 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 5 forts. 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Kommunikationschef Katrin Högborn 

KFS/Johanna Kandell 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Sbnau § 6 Dnr SBN 2022/181 

Tomelilla kommuns miljö- och naturpris 
2022 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts 
förslag till samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar delegera till nämndens ordförande att, 
i enlighet med gällande statuter, godkänna naturskyddsföreningen i 
Tomelillas beslut om kandidat till Tomelillas miljö- och naturpris för år 
2022. 
 
Beslutet ska återrapporteras på närmast efterföljande nämndsammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Tomelilla kommun och Naturskyddsföreningen i Tomelilla (NIT) instiftade år 
1997 ett miljö- och naturpris för att uppmärksamma och uppmuntra åtgärder 
och engagemang för livskraftig natur och ren miljö inom Tomelilla kommun.  
 
Priset delas ut årligen till person, företag, grupp, förening eller organisation 
som är boende eller verksamma inom Tomelilla kommun. Urvalet tillkommer 
genom nomineringar via kommunens webbplats eller via nomineringar 
inlämnade till NIT till och med den 31 december 2021. 
 
Under 2022 beslutades om ny nomineringsperiod som kommer att gälla för 
priset från 2023 (Sbn den 21 oktober 2022, Sbn § 84/2022). 
Nomineringsperioden löper ut 31 oktober det år som priset avser.  
 
Prissumman är 10 000 kronor och kostnaden fördelas med 75% på Tomelilla 
kommun och 25% på NIT. 
 
Under året 2022 har det inkommit två nomineringar, vilka redovisas i den 
tidsordning de inkommit till kommunen med den tidigaste nomineringen 
först, enligt följande: 
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§ 6 forts. 
 

• Nominering till Tomelilla kommuns miljö- och naturpris 2022: 
 
Mathias Kreissig  
 
Motivering: Jag vill nominera Mathias Kreissig som med outtröttlig energi ser 
till och underhåller vår fina "Gårdlösaled" och vår Motionsslinga-så att alla 
kan utnyttja dessa. Han räds aldrig för att plocka upp skräp efter de som 
"nedskräpar" eller att ta tag i nerramlade grenar och annat som är i vägen. 
Trots att han just nu kämpar mot en allvarlig sjukdom tar han alltid ansvar 
för att det skall vara så fint och framkomligt som möjligt på våra leder. En 
stor eloge. 

• Nominering till Tomelilla kommuns miljö- och naturpris 2022 
 
Åsgårds gårdsbutik 
 
Motivering: Öppna landskap, lokal produktion, sortbevarande med 
gammeldags utsäde och sortval på grödor, mathantverk/charkuteri med 
kvalitet och omsorg. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden belastar ordinarie budget för gata/park. 

Barnperspektivet 
Även barn gynnas av det arbete som de nominerade har gjort för miljön och naturen 
i Tomelilla kommun. 

Miljöperspektivet 
Syftet med priset är att uppmärksamma och uppmuntra åtgärder och engagemang för 
livskraftig natur och ren miljö inom Tomelilla kommun. 

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

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar delegera till nämndens ordförande att, 
i enlighet med gällande statuter, godkänna naturskyddsföreningen i 
Tomelillas beslut om kandidat till Tomelillas miljö- och naturpris för år 
2022. 
Beslutet ska återrapporteras på närmast efterföljande nämndsammanträde. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Sbn 2023.65. 
Nominering till Tomelilla kommuns miljö- och naturpris 2022 - Mathias Kreissig, 
handlingsid: Sbn 2022.2204. 
Nominering till Tomelilla kommuns miljö- och naturpris 2022 – Åsgårds gårdsbutik, 
handlingsid: Sbn 2022.2197.  
Tomelilla kommuns miljö- och naturpris – pristagare 2013 till 2021, handlingsid: Sbn 
2023.51. 
Statuter för utdelning av Tomelilla kommuns miljö- och naturpris, handlingsid: Sbn 
2021.2635. 
_________ 
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Sbnau § 7 Dnr SBN 2022/186 

Yttrande - medborgarinitiativ angående 
farthinder och övergångsställen på 
Storgatan i Smedstorp 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts 
förslag till samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig enligt förvaltningens förslag i 
ärendebeskrivningen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 december 2022 (Ksau § 
201/2022) överlämna medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

 

Helen Fjällström skrev den 11 november 2022 ett medborgarinitiativ i 
huvudsak enligt följande:  
”Som nyinflyttad i Smedstorp har jag lagt märke till att byn endast har ett 
övergångsställe. Detta är uppseendeväckande då det rör sig mycket folk på gatorna 
och förskola och skola ligger geografiskt nära Storgatan. Vi bor precis efter 
ortsnamnsskylten om man kör in i byn från riksväg 11. Där finns en 
hastighetsbegränsningsskylt som visar 40 km/h men vi kan helt klart konstatera att 
förbipasserande INTE håller den hastigheten.  

Detta är farligt! Vi önskar farthinder i samband med hastighetsskylten för att 
trafikanter ska köra 40 km/h. Vi har en son som snart ska börja förskolan När han 
kommer upp i en ålder där han kan gå själv känns Storgatan som en mycket farlig väg 
att korsa. Jag hade varit tacksam om ni kunde hjälp våra medtrafikanter att köra 
enligt hastighetsbegränsningarna genom anläggande av farthinder och hjälpa 
Smedstorps innevånare genom anläggande av övergångsställen.” 
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§ 7 forts. 

 

Samhällsbyggnadsverksamheten lämnar följande yttrande: 
Tomelilla kommun är inte väghållare på den aktuella vägen och ber er därför att 
kontakta Trafikverket som har ansvaret för trafiksäkerheten på denna vägsträcka. 

Ekonomiska konsekvenser 
Yttrandet har i sig inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Yttrandet har i sig ingen påverkan på barnperspektivet. 

Miljöperspektivet 
Yttrandet har i sig ingen påverkan på miljöperspektivet. 

Uppföljning 
Inget behov av uppföljning. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, handlingsid: Sbn 2023.66. 

Remiss - Ksau § 201/2022 Medborgarinitiativ angående farthinder och 
övergångsställen på Storgatan i Smedstorp, handlingsid: Sbn 2022.2233. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Sbnau § 8 Dnr SBN 2022/187 

Granskning för ny detaljplan - Frigg 2 - 
Tomelilla kommun 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts 
förslag till samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag i 
ärendebeskrivningen. 

Ärendebeskrivning 
Tillväxt-och utvecklingsavdelningen i Tomelilla har tagit fram ett förslag till ny 
detaljplan för Frigg 2.  

Samhällsbyggnadsverksamheten har inget att erinra mot förslaget på detaljplanen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Yttrandet har i sig inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Yttrandet har i sig ingen påverkan på barnperspektivet. 

Miljöperspektivet 
Yttrandet har i sig ingen påverkan på miljöperspektivet. 

Uppföljning 
Inget behov av uppföljning. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, handlingsid: Sbn 2023.67. 

Frigg 2 – Granskningsremiss, handlingsid: Sbn 2023.44. 

Frigg 2 - Samrådsredogörelse 2022-09-05, handlingsid: Sbn 2023.45.  
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§ 8 forts. 

 

Frigg 2 - Plankarta - Granskningshandling 2022-09-05, handlingsid: Sbn 2023.46 

Frigg 2 - Planbeskrivning - Granskning 2022-09-05, handlingsid: Sbn 2023.47. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

Tillväxt- och utvecklingsavdelningen i Tomelilla kommun 
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Sbnau § 9 Dnr SBN 2021/258 

Uppföljning internkontrollplan 2022 - 
riskid 6 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts 
förslag till samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna uppföljningen av den del av 
nämndens interkontrollplan som avser risk 6; om medarbetare framför tjänstefordon 
utan giltigt körkort, vilket medför trafikfara och olovlig körning, och lägger 
densamma till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Uppföljning av internkontrollplanplan 2022 – riskid 6 

Granskningen av riskid 6 gällande om medarbetare framför tjänstefordon utan giltigt 
körkort, vilket medför trafikfara och olovlig körning. Granskningen är genomförd av 
driftchefen vid gatu- och park under december månad som visar att alla anställda 
som kör i tjänsten har giltigt körkort.  

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Uppföljning 
Denna punkt finns även med i internkontrollplan för 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna uppföljningen av den del av 
nämndens interkontrollplan som avser risk 6; om medarbetare framför tjänstefordon 
utan giltigt körkort, vilket medför trafikfara och olovlig körning, och lägger 
densamma till handlingarna. 
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§ 9 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn 2023.68. 

Uppföljning internkontrollplan 2022 - riskid 6, handlingsid: Sbn 2023.52. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

Tillförordnad ekonomichef Mariana Vikström 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
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Sbnau § 10 Dnr SBN 2021/258 

Uppföljning internkontrollplan 2022 - 
riskid 16 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts 
förslag till samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna uppföljningen av den del av 
nämndens interkontrollplan som avser risk 16; om medarbetare framför 
tjänstefordon utan giltigt körkort, vilket medför trafikfara och olovlig körning, och 
lägger densamma till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Uppföljning av internkontrollplanplan 2022 – riskid 16 

Granskningen av riskid 16 gällande om medarbetare framför tjänstefordon utan 
giltigt körkort, vilket medför trafikfara och olovlig körning. Granskningen är 
genomförd av driftchef fastighet under december månad som visar att alla anställda 
som kör i tjänsten har giltigt körkort. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Uppföljning 
Denna punkt finns även med i internkontrollplan för 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna uppföljningen av den del av 
nämndens interkontrollplan som avser risk 16; om medarbetare framför 
tjänstefordon utan giltigt körkort, vilket medför trafikfara och olovlig körning, och 
lägger densamma till handlingarna. 
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§ 10 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn 2023.69. 

Uppföljning internkontrollplan 2022 - riskid 16, handlingsid: Sbn 2023.53. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

Tillförordnad ekonomichef Mariana Vikström 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
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Sbnau § 11 Dnr SBN 2021/258 

Uppföljning internkontrollplan 2022 - 
riskid 19 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts 
förslag till samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna uppföljningen av den del av 
nämndens interkontrollplan som avser risk 19; om medarbetare framför 
tjänstefordon utan giltigt körkort, vilket medför trafikfara och olovlig körning, och 
lägger densamma till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Uppföljning av internkontrollplanplan 2022 – riskid 19 

Granskningen av riskid 19 gällande om medarbetare framför tjänstefordon utan 
giltigt körkort, vilket medför trafikfara och olovlig körning. Granskningen är 
genomförd av driftchef måltidsverkstad under december månad som visar att alla 
anställda som kör i tjänsten har giltigt körkort. I nämndens internkontrollplan för 
2022 finns riskid 19.  

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Uppföljning 
Denna punkt finns även med i internkontrollplan för 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna uppföljningen av den del av 
nämndens interkontrollplan som avser risk 19; om medarbetare framför  
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§ 10 forts. 

tjänstefordon utan giltigt körkort, vilket medför trafikfara och olovlig körning, och 
lägger densamma till handlingarna.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn 2023.70. 

Uppföljning internkontrollplan 2022 - riskid 19, handlingsid: Sbn 2023.54. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

Tillförordnad ekonomichef Mariana Vikström 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
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Sbnau § 12 Dnr SBN 2023/3 

Anmälningsärenden 2023-01-17 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar godkänna redovisningen av 
anmälningsärenden och lägger densamma till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av anmälningsärenden för samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
2023-01-17: 
 

• Protokoll 2022-12-15 styrelsemöte Österlen VA §§ 47–59 
• Beslut - Anslutningsförfrågan - Ingelstad 18:55  
• Mål och budget 2023 med plan 2024-2025 för Tomelilla kommun – 

kommunstyrelsen 
• Beslut - Kf § 118/2022 Budget 2023 med plan för 2024-2025 
• Beslut - Ks § 138/2022 Kostnader 2022-2023 
• Österlen VA AB - månadsrapport Tomelilla november 2022 
• Österlen VA AB – utfall drift Tomelilla november 2022 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Sbn 2023.71. 

Protokoll 2022-12-15 styrelsemöte Österlen VA §§ 47–59, handlingsid: Sbn 

2022.2209. 

Beslut - Anslutningsförfrågan - Ingelstad 18:55 signerat, handlingsid: Sbn 2022.2244. 
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§ 12 forts. 

 

Mål och budget 2023 med plan 2024–2025 för Tomelilla kommun – 

kommunstyrelsen, handlingsid: Sbn 2022.2234. 

Beslut - Ks § 138/2022 Kostnader 2022-2023, handlingsid: Sbn 2022.2236. 

Beslut - Kf § 118/2022 Budget 2023 med plan för 2024-2025, handlingsid: Sbn 

2022.2239. 

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

2022.2251. 

Österlen VA AB – utfall drift Tomelilla november 2022, handlingsid: Sbn 2022.2252. 

_________ 
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Nämndsekreterare: Johanna Kandell

Justerare: Inger ÅbondeOrdförande samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott: Sander Dijkstra
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VD har ordet 
 
Årets sista månad är till 
ända och jag vill passa på 
att tacka alla 
medarbetare, styrelse och 
nämnder för det fina 
samarbetet under året. Vi 
har under året hunnit 
med väldigt mycket och 
jag är stolt över allt som vi 
lyckats genomföra. Österlen VA hann under 
hösten att fylla 2 år som bolag och snart så är 
uppvärmningsperioden över och vi kan till fullo 
utnyttja all kapacitet som vi har inom 
organisationen. 
 
I början av december var det dags för 
medarbetardag och det är alltid kul att se den 
energin som det finns i rummet när alla är 
tillsammans. Nu är vi förberedda för året som 
kommer och passar på att vila upp oss lite med jul 
och nyår.  
 
Johan Persson 
VD 
 

Viktiga händelser  
 
 Ett större antal vattenläckor inträffade runt 

jul.  
 Personal till två tjänster har rekryterats, en 

upphandlare på deltid och en El- och 
automationsansvarig på heltid.  

 
HR 
Efter en längre tids sökande har vi nu hittat en 
upphandlare som börjar sin tjänst i Januari 23. Vi 
har även anställt en ny IT-ansvarig, även denne 
börjar i januari. Under månaden anställdes även 
en el- och automationsansvarig. Detta är en roll 
som bolaget sökt resurs för länge och som vi har 
ett stort behov av. En reparatör har sagt upp sig 
och slutar i mars. Parallellt söker vi drifttekniker till 
vår avdelning för produktion. Intervjuer har 
genomförts och rekryteringsprocessen kommer 
förhoppningsvis kunna slutföras under januari- 
februari 23. 

 
Vi årsskiftet gick bolaget över till ett eget 
lönehanteringssystem, HRM-Flex. Under december 
månad provkördes systemet tillsammans med 
utvalda medarbetare och chefer. 
När HRM-Flex driftsätts kommer varje 
medarbetare att registrera sin arbetade tid på det 
objekt de arbetar med tillsammans med vilken 
insats som gjorts. På detta sätt kommer det bli 
tydligt vilka insatser som görs var och hur mycket 
tid som läggs på respektive kommun.  
 
Ekonomi 
 
Produktion 
Reningsresultaten från Kiviks reningsverk är 
fortsättningsvis mycket bra, SVU-rapport (Lunds 
Universitet) över bakteriereduktion släpps i januari 
och kommer kunna hämtas hem från Svenskt 
vattens hemsida. Arbetet med uppförandet av 
vattenkiosk i Kivik med det återvunna vattnet 
(tekniskt vatten) pågår, upphandlingsdokument 
arbetas fram under januari. 
 
Fågeltofta Vattenverk har uppgraderats med UV-
lus och nya pumpar. I Vik´s Vattenverk passade vi 
på med att ersätta det gamla reservkraftverket 
med ett nytt modernt. Vi gillar klinkers med grå 
ton, så det fick det bli även här när det nya fina 
golvet i Borrbys vattenverk skulle på plats. 
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Projekt 
FORMAS-projektet som bedrivs på Stengårdens 
reningsverk som syftar till att möjliggöra 
återinfiltration av vattnet från MKV-anläggningen 
pågår för fullt. Under december kunde projektet 
sammanfatta Österlens vattenbalans, lämpliga 
lokaliseringar för infiltration, mikrobiologisk 
kvalitet av vattnet samt dos-respond-effekt av 
ozonanläggningen. Projektet ska slutrapporteras i 
slutet av 2024 och är endast en teoretisk förstudie, 
100% av projektets kostnader täcks av bidrag. 
Lunds Universitet och Högskolan i Kristianstad står 
för utredningen med hjälp av Marint Centrum i 
Simrishamn.  
 
Forskningsprojektet över Rosendals reningsverks 
utsläpp av läkemedelsrester startades upp under 
hösten 22 och i december hölls första träffen med 
genomgång av reningsverket, upplägg av 
provprogram mm. Bidrag från Naturvårdsverket är 
erhållet och täcker bolagets kostnader med 90%. 
Lunds Universitet samt Högskolan i Kristianstad 
står för utredningen. 
Rapport från projekt i Simrishamns kommun 
Projekt Ystadvatten är nu till 50% färdigställt och 
arbetet är satt på paus över vintern för att 
återupptas till våren. Manskapet har flyttas till 
Simrishamn för att färdigställa nyförläggningen av 
en vattenledning mellan Simrislund och 
Stengården. 
Slutförrättning för överföringsledning Brösarp-
Kivik har hållits och slutreglering med berörda 
markägare kan påbörjas. Relining av Tommarp-
Bjärsjö och Strandgatan i Skillinge har annonserats 
för upphandling 
 
Rapport från projekt i Tomelilla kommun 
VA-sanering Hantverksgatan har återställts och 
slutbesiktigats, ett nytt separerat ledningsnät är 
taget i bruk. Undersökningarna i 
Adelsbergsområdet har fortsatt inför kommande 
sanering. Förberedelser har inletts för att i januari 
relina en spillvattenledning i Malmövägen.  
Sista återställningen på överföringsledning 
Brösarp-Kivik har genomförts i väntan på 
slutförrättning.    
 
Rörnät 
Veckan innan jul inträffade sammanlagt fjorton 
vattenläckor, tolv i Simrishamn och två i Tomelilla 
på åtta dagar. Samtliga arbetslag arbetade med att 
laga läckorna och den sista blev klar natten till 
julafton. 

 

Som vi tidigare rapporterat har anläggare och 
rörläggare gått utbildning i stum- och 
muffsvetsning. Under december genomfördes den 
sista utbildningen och alla är nu klara.  
 
Sammanlagt har sex nyanslutningar gjorts under 
december. Fem i Simrishamn och en i Tomelilla. 
Ett antal LTA-pumpar har bytts och/eller lagats i 
båda kommunerna.    
 
Kundtjänst 
Under januari genomförs en sammanslagning av 
kunddatabaserna. Detta innebär att fakturorna för 
Simrishamns och Tomelillas kunder kan skickas 
från samma system, vilket underlättar arbetet för 
kundtjänst. 
 
Vad är på gång framöver? 
 Besked väntas i januari över bidragsansökan 

för pyrolysanläggningen på Stengården. Sökt 
bidrag är strax över 23 miljoner kronor så 
betydelsen av bidraget är betydande.  

 Gladsax högreservoar kommer, i början av 23, 
kompletteras med nytt säkert staket. 
Förberedande arbeten inför denna åtgärd, 
främst röjning av träd, sly och buskage är 
klara. Dessa arbeten utfördes tillsammans 
med Gata/Park i Simrishamn  
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Statistikbilaga 

Avloppsrening 

 

Totalt renades 2 835 433 m3 vatten i Simrishamns kommun under 2022. Samtidigt som det regnade 311,6 
mm vid mätningar på Stengården 

 

 

Totalt renades 1 436 919 m3 vatten och det regnade 673,1 mm under 2022. Nederbörden har registrerats 
vid Rosendals reningsverk. 
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Vattenproduktion 

 

Totalt producerades 1 356 359 m3 vatten i Simrishamns kommun 2022 

 

Totalt producerades 1 517 836 m3 vatten i Tomelilla kommun 2022. 
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Kundtjänst- och internservice 

Växelärende December November Oktober 

Antal inkomna samtal 589 583 478 

Svarsprocent (%) 92 97 95 

Genomsnittlig kötid (sek) 57 24 29 

Snitt samtalstid (min) 3:32 2:53 2:45 

Antal kopplade samtal 53 50 59 

 

Kundservice via mejl Antal Andel (%) 

Antal hanterade mejl varav: 526 100 

Anslutningsärende 39 7 

Avläsningar vattenmätare 68 13 

Bygglovsremisser 24 5 

Fakturafrågor 147 28 

Felanmälningar 17 3 

Kundklagomål 1 0 

Källaröversvämningar 0 0 

SMS-tjänst 13 3 

Vattenmätarbyte 91 17 

Ägarbyte 63 12 

Övrigt 63 12 

 

Fakturaservice Simrishamn Tomelilla 

Skickade fakturor 3540 3556 

Skickade påminnelser 121 0 

Ärende till inkasso 31 38 

Ärende till avstängning 0 0 
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Mätarservice Simrishamn Tomelilla 

Mätarbyten 160 3 

Kontrollerade mätare 0 0 

Förgävesbesök 29 0 

Underkända anläggningar 28 0 

 

VA-kollektivet Simrishamn Tomelilla 

Anläggningar 9457 3742 

Kunder 9308 3706 

Mätare 9537 3718 
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