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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 10 mars 2023 

 

Dialoger och informationsärenden 2023-
03-31 – samhällsbyggnadsnämnden 

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

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott genomför idag dialoger och information 
enligt följande: 
 
Information från driftchef gata/park Rasmus Simonsen 
Rasmus berättar om verksamheten på gata/park. 
 
Information från projektledare Ralp Hargemyr 
Ralp berättar om verksamhetens arbete med gatubelysning. 
 
Information från ordförande Sander Dijkstra (M) 
Miljö- och naturpris 2022 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Sander Dijkstra (M) och 
Naturskyddsföreningen i Tomelillas (NIT) ordförande Eva Ditlevsen har delat ut 
priset för 2022 vid NIT:s årsmöte på Tryde 1303 den 13 mars 2023. Två vinnare 
delar på prissumman på 10 000 kronor. Vinnare är Åsgårds gårdsbutik och Mathias 
Kreissig. 
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2 (2) 

Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
Utbyggnad av VA i Svamparondellen vid Tosselilla 
Diskussion utifrån en förfrågan där Österlen VA AB i nuläget inväntar besked från 
enhetschef för näringsliv och exploatering. Planfrågorna behandlas inte längre i 
samhällsbyggnadsnämnden där ärendet tidigare varit uppe. 
 
Information från teknisk chef Ulrika Olsson 
Medborgardialog i Spjutstorp 25 april 2023 kl. 14.00-18.00 
Samhällsbyggnadsverksamheten har inventerat och kommit fram till olika förslag för 
torget i Spjutstorp och bjuder nu in medborgarna till dialog om vad de som bor i 
området vill ha. Det finns också möjlighet att lämna synpunkter digitalt kopplat till 
medborgardialogen.  
 
Området kring Coop i Tomelilla tätort 
Coop satsar stort i tätorten och nu har man fått startbesked för ett kunna utveckla 
området. Kommunen har haft ett gott samarbete med Coop kring deras expansion.  
 
Information från planeringsingenjör Håkan Berggren 
Råkor 
Diskussion förs om på vilket sätt kommunen kan hantera skyddsjakt av råkor 
framöver. 
 
Kronoskogen – invigning 15 maj 2023 kl. 18.00 
Utrustningen till utegymmet ska komma i april och verksamheten planerar för 
invigning av området i maj. Sander Dijkstra (M) kommer medverka från 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2023-03-10. 

 

Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

 

Johanna Kandell 

Nämndsekreterare 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 mars 2023 

 

Justerandes sign    

 

Sbnau § 19 Dnr SBN 2022/78 

Verksamhetsberättelse 2022 för 
samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 
samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna verksamhetsberättelsen 2022 och 
lägger densamma till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsberättelse (det som tidigare kallats 
årsbokslut) 2022 innehåller bland annat en redogörelse över årets väsentligaste 
händelser, en verksamhetsuppföljning och en ekonomisk analys. Verksamhetens 
måluppföljning utgör också ett avsnitt.  

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar för år 2022 ett ekonomiskt underskott på        
3 800 000 kronor. Resultatet hänförs främst till kostnader som skulle belasta 2023, 
men som i stället belastar 2022 i enlighet med kommunstyrelsens beslut (Ks § 
138/2022). 

Vad gäller investeringar redovisas ett överskott avseende investeringar både på 
fastighet och gata/park. Detta beror på att verksamheten inte kommer kunna 
färdigställa projekt förrän efter årsskiftet och därmed kommer dessa medel föras över 
till 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna verksamhetsberättelsen 2022 och 
lägger densamma till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn 
2023.788. 

Verksamhetsberättelse 2022 för samhällsbyggnadsnämnden, handlingsid: Sbn 
2023.760. 

_________ 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 mars 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 19 forts. 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunstyrelsen 

Tillförordnad ekonomichef Mariana Vikström 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
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Ansvarsområde 
• Upprättande av myndighetshantering av planer 

• Upprättande av kartor 

• Husutsättning 

• Naturvård 

• Exploatering och tomtförsäljning 

• Förvaltning av kommunala fastigheter och anläggningar 

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

• Städverksamhet 

• Logistikcenter för samordnad varudistribution för Ystad, Simrishamn och 
Tomelilla 

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

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

• Kommunens vatten- och avloppsanläggningar 

• Offentlig renhållning och belysning 

• Frågor som rör internetuppkoppling och annan kommunikationsinfrastruktur 

• Kommunens intressen i vattenråd och dikningsföretag 

• Tillgänglighetsfrågor till viss del 

• Bostadsanpassningsbidrag 
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Väsentliga händelser 
• Renoveringen av Välabadet är avslutad och badet har återinvigts 

• Måltidsverkstan ingår i matprojektet "En god granne" tillsammans med lokala 
leverantörer  

• Pågående projekt gällande alternativ till matsvinn som innebär att verksamheten 
säljer mat till personal i stället för att kasta det som blir över 

• Ny lekplats har färdigställts på Sölvegården och nytt utegym har öppnat i Lunnarp 

• Nytt tillagningskök och ventilation på Norrevång är klart 

• Upprustning av Väladammen samt Välabäcken har utförts, nytt staket runt 
Väladammen har tillkommit 

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

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

• Bytt ut 200 st armaturer till LED (gatubelysning) 

• Bytt ut all belysning på Byavångskolan till LED 
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Sammanfattande analys över året 
Verksamhetsåret 2022 var ett intensivt år för samhällsbyggnadsverksamheten - framför allt 
när det gäller större investeringar. Under året renoverades Välabadet och badet invigdes i 
början av sommaren och det har varit en stor tillströmning av kunder till samtliga 
friluftsbad. Efter många års diskussion byggdes Torget i Tomelilla tätort om med scen, ny 
belysning och olika aktivitetsytor. Detta var också en stor investering och ligger även den i 
linje med visionen. 

Sen vill förvaltningen lyfta matsvinnsprojektet i Måltidsverkstan som har fallit ut bra. 

Nya cykelleder, ny gatubelysning, lekplatser, utegym et c är investeringar som bidrar till en 
positiv anda i Tomelilla. Detta är investeringar i framtiden och som kommer alla 
medborgare till gagn oavsett ålder. 

Under hösten började inflationen öka och därmed också priser på livsmedel, bränsle, el, 
pellets et c. Prisökningarna slår hårt mot samhällsbyggnad och kommer att påverka 
verksamheten än mer under 2023. Likaså nya krav inom fastighetssidan med fler kontroller 
osv. 2023 kommer att vara ett stramt år där hårda prioriteringar kommer att göras från 
såväl nämnd som förvaltning. Medborgarnas förväntningar kommer nog inte vara helt i 
linje med den strama ekonomiska prioriteringen. 

Intern kontroll 
Den riskanalys som genomfördes ledde till ett antal granskningar som sammanställdes i 
internkontrollplanen för 2022. Samtliga riskid har granskats och återrapporterats till nämnd. 
Den interna kontrollen anses god och inga avvikelser har påträffats. 

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

Uppföljning av nämndmål 
Nämndsmål Bedömning 
Hållbar utveckling  
Minska vår klimatpåverkan   
Kommentar: 
Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Verksamheten har ökat sina inköp i antal liter 
(HVO/diesel) under år 2022 i förhållande till år 2021. Från 19 001 liter (2021) till 36 803 
liter (2022). Denna ökning beror på att verksamheten dels börjat sälja HVO/diesel till 
andra verksamheter och kommunalägda bolag vilket har lett till en ökning. En annan 
orsak till ökningen är att verksamheten fyllt på alla tankar till reservkraftverken på grund 
av den rådande världssituationen. Inköpen av gas har minskat från 492 kg år 2021 till 356 
kg år 2022. 

Delaktighet och egenmakt  
Genomföra minst en medborgardialog och företagardialog (mäts i volym)  
Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Verksamheten har genomfört en medborgardialog under hösten, 15/9 i 
Smedstorp. Man röstade om placering av en hundrastgård. Medborgardialog har även 
genomförts i samband med projekteringen av Torget i Tomelilla. 
Under hösten har nämndens ordförande medverkat vid en näringslivsfrukost 
(företagardialog). 

Trygghet och hälsa 

Skapa en tryggare utemiljö i Tomelilla tätort  
Kommentar: 
Målet bedöms bli helt uppfyllt. Trygghetsmätning; gällande nedskräpning visar index att 
verksamheten gått från 58 (år 2021) till 50 (år 2022). 

Uppföljning av livskvalitetsprogrammet 
Typ av insats Beskrivning av insatsen Resultat och effekt av 

insatsen 
Ombyggnation av torget i 
Tomelilla tätort 

Ökad trygghet Mäts i nästa års 
trygghetsundersökning 

Renovering av friluftsbad Bättre attraktivitet och god 
miljöpåverkan 

Minskat vattenspill 

Cykelbarometer Mäter antal cyklister 7 906 
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Väsentliga personalförhållanden 
Under året har ett fåtal medarbetare rekryterats. Verksamheten har genomfört olika 
medarbetarstödjande aktiviteter utanför och på arbetstid för att behålla medarbetare. 
Samtliga medarbetare inom samhällsbyggnads-, byggnads- samt kultur- och 
fritidsverksamheten genomförde en gemensam julfest. Glädjande var att av hela styrkan var 
det endast cirka tio personer som inte medverkade på denna julfest. 

Precis som inom andra delar av den kommunala organisationen har medarbetare och 
chefer deltagit i medarbetarfestivalen, men verksamheten har också bidragit till inslag i 
medarbetarfestivalen. Till exempel kunde andra verksamheter vinna en vaktmästare genom 
att svara på kluriga fastighetsfrågor och Måltidsverkstan såg till att alla hungriga 
medarbetare i kommunen fick lunch. 

Pandemin präglade hela första kvartalet 2022, utmaningarna var i stort sett de samma som 
under 2020 och 2021. Vi har lärt oss att använda Teams och några delar av verksamheten 
har arbetat på annan plats. HR-avdelningen har gett stöd och råd åt förvaltningens alla 
verksamheter samt bedrivit förebyggande arbete i samverkan med fackliga organisationer, 
skyddsombud och lokala fackliga företrädare. Andra strategiska områden som HR 
fokuserat på är ett nytt samverkansavtal mellan Tomelilla kommun och de fackliga 
organisationerna, samt att man omarbetat lönekriterierna. Stort fokus har legat på 
arbetsmiljö, såsom medarbetarundersökning och organisatorisk och social arbetsmiljö 
(OSA). Det har även arbetats fram en ny kompetensförsörjningsplan för hela 
förvaltningen. 

Utöver det strategiska arbetet har HR stöttat hela förvaltningen med följande: 

- Chefsstöd 

- Svåra samtal medmedarbetare 

- Rekryteringar 

- Förebyggande rehabiliteringsarbete tillsammans med verksamhetens chefer 

- Förhandlingar och samverkan med fackliga organisationer 

- Teambildningar inom olika enheter 

- Fortlöpande kontakt med företagshälsovård och löneenhet 

- Medarbetarenkät - uppföljning 

- Medarbetarfestival 

- Lönekartläggning 

- Lönebildning och löneöversynsprocessen 
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- Arbetsmiljöutbildning för chefer och huvudskyddsombud (HSO) inom organisatorisk och 
social arbetsmiljö (OSA) 

- Förvaltningsövergripande rutiner 

- Medarbetarutmärkelser 

- Kompetensförsörjningsplan 

Rekryteringsenheten stödjer förvaltningen med rekrytering av tillsvidaretjänster, 
visstidsanställningar samt timvikarier. Annonseringar sker med hjälp av 
kommunikationsenheten då vi lägger ut alla tjänster på sociala medier. Rekryteringenheten 
genomför chefstester vid chefsrekryteringar. Vi har även börjat använda ett digitalt system 
för referenstagning för att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering. 

Inom samhällsbyggnadsnämndens område upplevs vissa yrkesgrupper som ett bristyrke 
utifrån att det är mycket svårt att rekrytera till vikariat. Även vid rekryteringar i övrigt har 
urvalet minskat. Nämndens verksamhet har inga stora pensionsavgångar de kommande 
fem åren. 

Medarbetarundersökning 

Enkäten skickades ut under oktober månad till alla tillsvidareanställda samt visstidsanställd 
med minst 6 månaders anställning. Svarsfrekvensen var högre än tidigare år och 
indexvärdena för Hållbart medarbetarengagemang (HME) har rört sig i positiv riktning. 
Utifrån resultaten har handlingsplaner upprättats inom varje enhet. Arbetet fortlöper med 
frågorna som behöver uppmärksammas ur ett arbetsmiljöperspektiv. 

Förvaltningen har under 2022 arbetat med "attraktiv arbetsgivare" genom att se till att vi 
utvecklar förmåner och verkar för en bra arbetsmiljö. Medarbetarfestivalen var en 
upplevelse som blev väldigt uppskattad av flertalet medarbetare. Här skapades nya 
kontakter och temat för festivalen var arbetsglädje. Detta tema kommer HR att fortsätta att 
arbeta vidare med under 2023. Lönebildningen är också ett viktigt uppdrag som vi arbetar 
mycket med för att fortsätta utvecklas. 

När medarbetare väljer att lämna sin tjänst har varje chef ett avslutningssamtal. HR skickar 
även ut en avslutningsenkät till medarbetaren. Syftet med enkäten är att få ta del av 
synpunkter från medarbetaren så att vi fortsättningsvis kan vara en attraktiv arbetsgivare 
och ständigt utvecklas och förbättras. De medarbetare som önskar samtal med HR i stället 
har möjlighet att välja det. 
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Antal tillsvidareanställda 2021 2022 Förändring 
Teknik och service 62 60 -2 

 

Antal 
pensionsavgångar 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Teknik och service 2 0 3 3 2 1 1 
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Ekonomi 
Totalt för samhällsbyggnadsnämnden redovisar verksamheten ett underskott på ca -3800 
tkr, vilket beror på planerade inköp och aktiviteter 2023 som, enligt kommunstyrelsens 
beslut, tidigarelagts till 2022. 

Samhällsbyggnad centralt redovisar ett överskott på 600 tkr då natur- och parkprogrammet 
inte blev lika kostsamt som förväntat. 

Teknik och service redovisar ett underskott, vilket även gata- och parkverksamheten gör, 
på ca -3900 tkr, vilket beror på de insatser som tidigarelagts, rensning av fyra stycken 
dammar (ca 1500 tkr), rivning av bron i Tryde ca 500 tkr, inköp av växter, material och 
reparationer och inköp av drivmedel ca 650 tkr. Fastighetsavdelningen och 
fritidsverksamheten redovisar ett underskott på -2650 tkr, vilket kan härledas till 
renoveringskostnader för utebad 1200 tkr, samt 1100 tkr avseende nedskrivning av 
investering (överförmyndarna) på Gladanleden. Fritidsverksamheten har bland annat tagit 
kostnader för utbildning av personal. Bostadsanpassning redovisar ett överskott på ca 600 
tkr, vilket beror på antalet ärenden och dess omfattning. 

Måltidsverkstan redovisar ett överskott på 400 tkr, vilket beror på den miljon som 
kommunstyrelsen sköt till för ökade livsmedelskostnader, samt de ca 300 tkr som 
verksamheten fått för städverksamhet. Verksamheten har arbetat med alternativ 6 ur 
handlingsplanen (Bättre planerad matsedel och inköp. Minskad kostnad med 250 tkr.) 
Österlenbadet redovisar ett överskott på 1150 tkr för helåret 2022, vilket bland annat beror 
på ökade intäkter för uthyrning till Simrishamns kommun. 

Planavdelningen redovisar en budget i balans. 

Varningens finger inför 2023. Verksamheten befarar att energikostnaderna kommer att öka 
med mellan tre och åtta miljoner kronor. Elpriset höjs från cirka 1,60 kr/kwh till cirka 2,60 
kr/kwh och fjärrvärme kommer att stiga med cirka 25 procentenheter. Priset för pellets har 
hittills ökat med 93%. Livsmedelskostnaderna tros öka med cirka 6–10 procentenheter. 
Detta är kostnadsökningar som inte ryms inom nämndens budgetram. Det kommer krävas 
antingen stora nedskärningar av personal eller att nämnden uppvisar ett underskott under 
2023. 

Investeringar 

Verksamheten redovisar ett överskott avseende investeringar både på fastighet och 
gata/park. Detta beror på att verksamheten inte kommer kunna färdigställa projekt förrän 
efter årsskiftet och därmed behöver dessa medel föras över till 2023. Anledning till 
förseningarna är världsproblem med komponenter som medför leveransförseningar, vilket 
gör att verksamheten tvingas senarelägga projekt. Välabadet redovisar ett underskott vilket 
beror på tillgänglighetsanpassning av dusch och toalett samt renovering av campingens 
kök, vilket inte var budgeterat från början. Smedstorpsbadet påbörjades tidigare för att 
hinna färdigställa inför kommande säsong. 
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Planerade inköp och aktiviteter 2023 som tidigarelagt till 2022 (enligt beslut Ks § 
138/2022) 

• Rensning av fyra stycken dammar ca 1500 tkr, utfört 2022 ej budgeterat 

• Inköp av material och reparationer av fordon ca 650 tkr, ej budgeterat 2022 

• Nedskrivning av investering för överförmyndarnas tidigare lokaler ca 1100 tkr 

• Rivning av Tryde bron ca 500 tkr, utfört 2022 ej budgeterat 

Driftredovisning (tkr) Bokslut 
2021 

Bokslut 
2022 

Budget 
2022 

Budget-
avvikelse 

Intäkter 119 697 129 316 75 509 53 807 

Kostnader -169 401 -185 321 -127 671 -57 650 

Summa -49 704 -56 005 -52 162 -3 843 

 

Driftredovisning i detalj (tkr) Bokslut 
2021 

Bokslut 
2022 

Budget 
2022 

Budget-
avvikelse 

Samhällsbyggnad centralt, inklusive nämnd -3 325 -4 160 -4 731 571 

Teknik och service, övergripande -14 808 -17 147 -16 258 -889 

GK- service, drift -8 833 -12 087 -9 043 -3 044 

Plan -2 928 -2 224 -2 256 32 

Fastighet -1 725 -1 716 567 -2 283 

Bostadsanpassning - -1 132 -1 695 563 

Fritidsverksamhet -15 820 -6 551 -6 203 -348 

Samordnad varudistribution -1 0 0 0 

Österlenbadet - -8 768 -9 927 1 158 

Måltidsverkstan -2 264 -2 218 -2 615 397 

Summa nettokostnader exklusive VA -49 704 -56 005 -52 162 -3 843 

Va-verksamhet 0 0 0 0 

Summa nettokostnader inklusive VA -49 704 -56 005 -52 162 -3 843 

 

Investeringsredovisning (tkr) Bokslut 
2021 

Bokslut 
2022 

Budget 
2022 

Budget-
avvikelse 

Fastighet     

2022 Välabadet renov bassäng 0 -7031 -4000 -3 031 
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Verksamhetsberättelse 11 

 

2022 Norrevång Solceller 0 -257 -3000 2743 

2022 Norrevång ny ventilation 0 -2269 -4000 1731 

2022 Norrevång ombyggnad kök 0 -6483 -4500 -1983 

2022 Norrevång Ventil vind 0 0 -2000 2000 

2022 Ny bil Fastighet 0 -128 -150 22 

2022 Byavångsskolan byte belys 0 -703 -1000 297 

2022 Kulturhuset digitalis sty 0 -723 -1000 277 

2022 Ängen byte ytskikt 0 -54 -200 146 

2022 Ospecificerat Fastighet 0 -49 -3000 2951 

2022 Pågående projekt från 2021 0 0 -1256 1256 

2022 Lindesborgsskolan projektering 0 -243 -8000 7757 

2022 Projektering utebad 0 -252 0 -252 

2022 Onslunda för och grundskola 0 -2 051 -2000 -51 

2022 Projektering Kastanjeskolan 0 0 -1500 1500 

2022 Paviljong Brösarp skola -418 -556 0 -556 

2022 Stationen väntsal och toalett 0 -286 0 -286 

Västervången -6799 -405 0 -405 

2022 Ombyggnad kommunhus ÖF 0 -358 0 -358 

2022 Renovering byavångskolan fukt 0 -96 0 -96 

2022 Kommunhuset ytskikt 0 -228 0 -228 

2023 Smedstorpsbadet renovering 0 -664 0 -664 

Väntrum skolsköterska 0 -189 0 -189 

2022 Radiatorkrets Personal 0 -191 0 -191 

Konstgräs -2 563 -74 0 -74 

Byavångsskolan -681 -9 0 -9 

Fordon -162 0 0 0 

Ospecificerad tillgänglighet 2021 -5 491 0 0 0 

Redskapsbärare -698 0 0 0 

Pågående projekt från 2020 -6 796 0 0 0 

Solceller sporthall -814 -87 0 -87 

Projektering utebad -5 805 0 0 0 

Styrning portar brandstation -273 0 0 0 

Meröppet Tomelilla Bibliotek -841 0 0 0 

Lindesborgsskolan projekt -1 152 0 0 0 
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Verksamhetsberättelse 12 

 

Fönsterbyte hallen 3 0 -118 0 -118 

Underhållsprogram fastighet -47 0 0 0 

Eljaröd utebad sanering 0 -48 0 -48 

Välabadet kiosk 0 -118 0 -118 

Tjustorp skola lekmiljö 0 -17 0 -17 

Österlenbadet 0 -81 0 -81 

Lärkan utbyte led-armatur 0 -13 0 -13 

Solhuset led-armatur 0 -55 0 -55 

Kokgryta Lindesborg 0 -178 0 -178 

Summa fastighet -32 540 -24 014 -35 606 11 592 

     

Gata och park     

Busshållplats Ystadvägen 0 -400 -440 40 

Ospecificerat Gata och Park 2021 -1 049 0 0 0 

Fordon -340 0 0 0 

Asfaltsprogram 2021 -2 804 0 0 0 

Gatuinvesteringar VA 2021 -3 376 0 0 0 

Sjöstedts väg VA -43 0 0 0 

Farthinder 2021 -230 0 0 0 

Digitala Skyltar -30 0 -270 270 

Busshållplats Ystadvägen -108 0 0 0 

Julbelysning 2021 -526 0 0 0 

Lekplatser 2021 -1563 0 0 0 

Gatubelysning 2021 -1 354 -145 -146 1 

Gatubelysning 2021 ej kom -536 -1164 -1164 0 

Torgyta samt G/C-vägar -1 124 -5017 -7176 2159 

Stadsparken 100 år -115 -583 -385 -198 

Välabäcken nytt staket et c -227 -862 -773 -89 

2022 Välabadet renovering bassäng 0 -18 0 -18 

2022 Asfalt och vägmarkeringar 0 -2686 -2700 14 

2022 Åtgärder trafiksäkerhet 0 -52 -500 448 

2022 Lekplatser Tomelilla 0 -1500 -1500 0 

2022 G/C- vägar 0 -80 -1500 1420 

2022 Gatubelysning 0 -1896 -2500 604 
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Verksamhetsberättelse 13 

 

2022 Dikningsföretag 0 0 -100 100 

2022 Gatuinvesteringar V/A 0 -2460 -6000 3540 

2022 Gatubelysning ej kommunal 0 -1478 -2000 522 

2022 Tillgänglighet/trygghets 0 -2 -1000 998 

2022 Torget 0 -57 -1000 943 

2022 Åtg Folkets park 0 -186 -200 14 

2022 Åtg Kronoskogen 0 -196 -1500 1304 

2022 Nyplantering av träd 0 -184 -200 16 

2022 Maskiner GK 0 -540 -400 -140 

2022 Oförutsett 0 0 -1000 1000 

2022 Åtg Bo Ohlsson (Scan) 0 -640 -3000 2360 

2022 Hundrastgård Smedstorp 0 0 -200 200 

2022 Utegym Lunnarp 0 -489 -500 11 

2022 Klättervägg wifi-bänk 0 -76 -350 274 

2022 Ny fyrhjuling 0 -100 0 -100 

Summa gata och park -13 425 -20811 -36504 15693 

     

Infrastruktur     

Fiberutbyggnad -2024 -427 -6000 5573 

Summa Infrastruktur -2024 -427 -6000 5573 

     

VA Investeringar i detalj Bokslut 
2021 

Bokslut 
2022 

Budget 
2022 

Budgetavvikelse 

Nyinvestering vattenverk - -919 -575 -122 

Reinvesteringar vattenverk k - -805 -1 925 1 120 

Reinvesteringar ARV k -527 -479 -1 000 521 

Avloppspumpstationer - 0 0 0 

Ledningsnät Nyinvesteringar k -24 267 -4983 -1 000 -3 983 

Ledningsnät Reinvesteringar k -15 828 -13 566 -20 900 7 335 

Va serviser k - -1 478 -1 000 -478 

Immateriella anläggningstillgångar k - -183 0 -183 

Övriga investeringar VA -5081 - - - 

IT-system  - -476 0 -476 

Summa nettoinvesteringar VA -45 703 - 22 888 -26 400 3 512 
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Verksamhetsberättelse 14 

 

     

Summa -93 692 -68 140 -104 510 36 370 

 

Större 
investeringsprojekt 
(mnkr) 

Beskrivning av projekten Bokslut 
2022 

Budget 
2022 

Budget-
avvikelse 

Renovering av 
Välabadet 

Renovering av byggnad, ny liner i 
bassäng och nytt reningsverk 

-7,0 -4,0 -3,0 

Renovering Norrevång Ombyggnad av storkök, solceller, 
ny ventilation samt digitalisering 
av styr 

-9,0 -13,5 4,5 

Smedstorpsbadet Ny byggnad, ny liner i bassäng 
och nytt reningsverk 

-0,6 0,0 -0,6 

Torgyta samt G/C-väg Ombyggnation av torget i 
Tomelilla samt GC - väg 

-5,0 -7,2 2,2 

Belysning Utbyte av belysningspunkter på 
icke kommunala och kommunala 
vägar 

-3,4 -4,5 1,1 

 

Investeringsprojekt med 
större budgetavvikelser 
(mnkr) 

Förklaring till avvikelse Bokslut 
2022 

Budget 
2022 

Budget-
avvikelse 

Lindesborgsskolan 
Projektering 

processen pågår men är ej så 
långt framskriden 

-0,2 -8,0 7,8 

Välabadet Ombyggnation av kök, camping 
och latrin till befintlig byggnad 
omkläd samt problem med VA 
för anläggningen, samt 
tillgänglighetsanpassning 

-7,0 -4,0 -3,0 

Renovering Norrevång Försening i leveranstider på 
grund av rådande 
världssituation, projekt pågår 
och färdigställs 2023 

-9,0 -13,5 4,5 

Åtgärder Bo Ohlsson 
enligt detaljplan 

Projektet pågår och är ej 
slutfört än, extern entreprenör 

-0,6 -3,0 2,4 

Torgyta samt G/C-väg Projektet pågår med 
förbättringar av trafikåtgärder 

-5,0 -7,2 2,2 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 mars 2023 

 

Justerandes sign    

 

Sbnau § 20 Dnr SBN 2023/28 

Remissyttrande - mål och budget 2024 
med plan för 2025–2026 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 
samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar besvara kommunstyrelsens budgetremiss, 
inklusive mål och investeringsbehov med driftkostnadskonsekvenser för perioden 
2024–2026, i enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid: Sbn 2023.763. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar översända förslag till investeringar till 
kommunstyrelsen, handlingsid: Sbn 2023.765. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta taxor och 
avgifter 2024 i enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid: Sbn 2023.764. 

Deltar inte i beslutet 
Inger Åbonde (S) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 januari 2023 (Ks § 8/2023) fastställa 
planeringsförutsättningarna för mål och budget 2024 med plan för 2025–2026 samt 
remittera förutsättningarna till nämnderna för yttrande. 

Nämnderna ska i sina remissyttranden ange sitt prioriterade investeringsbehov med 
driftkostnadskonsekvenser för perioden 2024–2026. 

Nämnderna ska lämna sina remissyttranden senast den 11 april 2023. Dessa 
yttranden kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna och 
budget- och investeringsberedningarna. 

 

Remissyttrande - samhällsbyggnadsnämnden 
1) Remissyttrande mål och budget 2024 med plan för 2025–2026 – 

samhällsbyggnadsnämnden 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 mars 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 20 forts. 

 

2) Förslag till taxor och avgifter 2024 - Bilaga 1 

3) Förslag till investeringar 2024 med plan för 2025–2026 – Bilaga 2 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser i detta läge av processen. 

Barnperspektivet 
Nämndens förslag till mål har med barnperspektivet. Det finns även ett antal förslag i 
investeringsdelen som kan påverka barn och ungdomar positivt. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser utifrån miljöperspektivet. 

Uppföljning 
När budgeten fastställts kommer uppföljning ske enligt kommunens gällande rutiner 
för ekonomisk uppföljning. Måluppföljning sker samtidigt. Taxor och avgifter 
revideras årligen och någon formell uppföljning av dessa sker inte när de väl 
fastställts av kommunfullmäktige. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar besvara kommunstyrelsens budgetremiss, 
inklusive investeringsbehov med driftkostnadskonsekvenser för perioden 2024–2026, 
i enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid: Sbn 2023.763. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar översända förslag till investeringar till 
kommunstyrelsen, handlingsid: Sbn 2023.765. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta taxor och 
avgifter 2024 i enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid: Sbn 2023.764. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn 
2023.789. 

Remissyttrande mål och budget 2024 med plan för 2025–2026 - 
samhällsbyggnadsnämnden, handlingsid: Sbn 2023.763. 

Förslag till taxor och avgifter 2024 - Bilaga 1, handlingsid: Sbn 2023.764. 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 mars 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 20 forts. 

 

Förslag till investeringar 2024 med plan för 2025–2026 – Bilaga 2, handlingsid: Sbn 
2023.765. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

Tillförordnad ekonomichef Mariana Vikström 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Kommunikationschef Katrin Högborn 

KFS//Johanna Kandell 
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Förvaltningens yttrande 
 
Nämndens ansvarsområde  
 
• Förvaltning av kommunala fastigheter och anläggningar  
• Energiförsörjning 
• Måltidsverkstan, består av elva kök som lagar mat till kommunens verksamheter  
• Logistikcenter för samordnad varudistribution för Ystad, Simrishamn och Tomelilla  
• Lös egendom i kommunens ägo, som inte ansvaras för av annan nämnd  
• Kommunens gator, trafikanläggningar, planteringar, lekplatser och andra allmänna platser  
• Kommunens vatten- och avloppsanläggningar  
• Offentlig renhållning och belysning  
• Kommunens intressen i vattenråd och dikningsföretag  
• Tillgänglighetsfrågor  
• Miljöfrågor  
• Bostadsanpassningsbidrag  
 
Nämndens största och viktigaste utmaningar enligt nulägeskartan och nyckeltal  
Nämndens nuläge är ansträngt rent ekonomiskt. Många av de ansvarsområden som nämnden har att 
hantera har påverkats av skenande priser på livsmedel, bränsle, pellets, samt el. Det handlar om 
kostnadsökningar för en lång tid framåt samtidigt som det inte finns tillräckliga alternativ till dessa. 
Nämndens budget är inte anpassad för denna verklighet utan kommer troligtvis att behöva gå med 
underskott för 2023 om inte nämnden beslutar sig för att göra stora neddragningar. Det finns inget 
något i nutid som gör att förvaltningen gör bedömningen att prisnivån kommer att vara som för 
några år sedan. 

Medborgarundersökningen visar att Tomelilla kommun får lägre betyg än andra kommuner inom 
följande inom exempelvis följande områden inom nämndens verksamhetsområde:  

• Utbud av gång- och cykelbanor  
• Belysta motionsspår  
• Skötsel på allmänna platser  
• Fler lekplatser och parklekar, utegym  
 

Kommunen bygger cykelbanor, utegym och lekplatser varje år, men trots detta så blir medborgarna 
inte nöjda. Förvaltningen har ingen förklaring till detta utan kan bara konstatera att förvaltningen 
kanske ska kommunicera än tydligare om detta, vilket förvaltningen har blivit bättre på under åren. 
Förvaltningen anser att kommunen ska fortsätta satsa på denna typ av investeringar även framåt. 

Kommunen är som markägare med i ett antal dikningsföretag och är också med i Vattenrådet som 
markägare. En utmaning som markägare i dessa två olika aktörer är dels de ibland snabba beslut som 
måste tas vid olika händelser, dels medlemsavgiften i dikningsföretagen. När det gäller Vattenrådet så 
finns det en otydlighet vilka konsekvenser som det har för kommunen som markägare och 
kopplingen till nämndens ansvar. Det finns även här snabba åtgärder som kräver att markägaren kan 
behöva vidta åtgärder som kräver ekonomiska medel. Här blir det en utmaning där 
samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för kommunens intresse i Vattenrådet och dikningsföretag. 

Samhällsbyggnadsverksamheten ska arbeta aktivt med att minska klimatpåverkan genom att 
exempelvis välja livsmedel med låg klimatpåverkan. 

Inom VA-området fortsätter bolaget att bygga bort kopplingar som ska minska risken för 
översvämningar. Just hantering av dagvatten och behovet av skyfallsplanering är en framtida fråga 
som har ett samband med förändrat klimat. Detta är främst en fråga för planavdelningen som med 
stöd av Österlen VA som kan arbeta med frågan. Likaså har vattenmyndigheterna beslutat om 
åtgärdsprogram för perioden 2022–2027. Detta är ett arbete som berör såväl Österlen VA som 
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Vattenrådet och planavdelningen. Det handlar om att arbeta med åtgärder i vattendrag, 
stadsplanering av dagvatten, bättre rening i reningsverk et c. 

En utmaning för att bibehålla chefer och medarbetare är att kunna prioritera bland sina 
arbetsuppgifter och där har de senaste åren effektiviseringar medfört att arbetsuppgifter har 
tillkommit på grund av att andra funktioner har försvunnit men nämndens ansvarsområden kvarstått. 

Sammantaget är utmaningarna följande: 

• Energieffektivitet 
• Minska risken för översvämningar 
• Klimatpåverkan 
• Hantering av vattenvård 
• Bibehålla medarbetare och chefer 
• Trafiksäkerhet 
• Trygghetsaspekter 
• Ökad biologisk mångfald 

Följande nyckeltal kommer att användas. Något enstaka nyckeltal kan senare användas som mätetal 
till målen. 

Nyckeltal/mätare 2019 2020 2021 2022 

Cykelväg i kommunen, kommunal, meter (kolada)  23 397 23 397 22 101 

Viktigt i boendemiljön - närhet till natur inkl. parker, andel 
(%) (medborgarundersökning) 

  96,1 % 97,4 % 

Utbudet av gång- och cykelvägar är bra, andel (%) 
(medborgarundersökning) 

  49,0 % 58,7 % 

Tallrikssvinnet gram/ätande (intern statistik) 15,2 13,47 13,3 13,1 

CO2e/kg livsmedel (intern statistik) 1,8 1,6 1,4 1,7 

Total slåtteryta (kvm) (intern statistik)    5 000 

CO2 besparing egenproducerad elenergi (kg) 
(intern statistik) 

7 768 7 751 7 216 54 415 

kWh besparing egenproducerad elenergi. (kWh) 
(intern statistik) 

19 818 19 773 18 410 138 815 

Cyklister per/år i centrum (cykelbarometer)    7906 

Passerande vid mätaren i Kronoskogen (egen statistik) 31 911 42 336 30 727 25 229 

Passerande vid mätaren i Brösarp (egen statistik) 6 468 9 159 8 538 7 145 

Andel som har svarat "Mycket trygg" eller "Ganska trygg" 
på frågan "Hur trygg känner du dig utomhus i det området 
där du bor när det är mörkt ute?" 
(medborgarundersökning) 

  63,4 % 70,9 % 

Budgetavvikelse 612 5 057 -1 000  
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Konsekvenser på kort och lång sikt  
 
Förvaltningen anser att utmaningarna till viss del är beroende av investeringar i det offentliga 
rummet och det finns andra som är kopplade till drift. 
 
Ett orosmoment som finns under 2023, men som också finns inför 2024, är vilka kostnadsökningar 
som kommer på såväl energi, bränsle, livsmedel som byggnadsmaterial. Det är prisökningar som är 
betydligt högre än den uppräkning som ramen har räknats upp med. Livsmedelspriserna kommer 
även behöva slå igenom på vilket pris som skolan betalar till nämnden och likaså maten inom 
äldreomsorgen. Vi vet redan att det är längre leveranstid på olika materiel som gör att investeringar 
till viss del blir försenade. 
 
Nämndens sätt att möta utmaningen  
 
Vissa av utmaningar kan vara föremål för omprioriteringar medan andra kräver mer resurser eller 
ökad kompetens i verksamheten. Många av utmaningarna är kopplade till framtida investeringar. 
 
Taxor och avgifter  
 
Förvaltningen föreslår att taxor och avgifter räknas upp enligt bilaga 1. En ny avgift föreslås för den 
kostnad som uppstår för verksamheten då felparkeringar inträffar och verksamheten avropar tjänster 
från Securitas för s k rödlappning. 
 
Demografiska effekter på verksamheten  
 
Någon demografisk effekt finns inte. 
 
Budgetyttrandets påverkan på barnperspektivet  
 
Nämndens förslag till budgetyttrande innebär att barn ska ha rätt till trygghet och trafiksäkerhet, men 
även än ljusare tid när fokus är på klimatpåverkan och biologisk mångfald. Fler lekplatser är en annan 
del där fokus är på barns lekande.  
 
Budgetyttrandets påverkan på miljöperspektivet  
 
Flertalet av nämndens utmaningar och yttrande har kopplingar till miljöperspektivet såsom biologisk 
mångfald, energibesparingar, minskad risk för översvämningar et c. 
 
Nämndens förslag till mål för att förstärka god ekonomisk hushållning  
 
Öka och bibehålla fastigheternas värde och funktion. 
 
 
 
Nämndens förslag till nämndmål  
Hållbar utveckling - Minska klimatpåverkan genom att genom att öka vår egenproducerade energi. 

Trygghet och hälsa – Den upplevda tryggheten och attraktivitet ökar 

 
Investeringsbehov  
 
Förvaltningen redovisar i bilaga 2 de investeringar som är aktuella. Bilagan visar att vårt förslag till 
investeringar är:  
För 2024 – 65 700 tkr   
För 2025 – 127 200 tkr  
För 2026 – 161 400 tkr  

Utöver detta finns även Österlen VA AB:s föreslagna investeringar, se eget yttrande och bilaga. 
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Samhällsbyggnad 

             Bilaga 1 
Samhällsbyggnad 
 
När inget annat anges sker uppräkning enligt KPI (1980=100) med oktoberindex 2019 som 
utgångspunkt. Uppräkning för 2024 fastställs utifrån KPI oktober 2023 vilket redovisas i 
december 2023      

Upplåtelse av mark på offentlig 
plats 

2023 2024 

A Kommersiellt syfte Avgift                              Minsta avgift Avgift                                  Minsta Avgift 
* – Kiosk, servering, salustånd, disk, 

ställ, fordon (ej dragfordon) och 
dylikt 
Uppställningstid kl. 00-24 
(byggnadslov erfordras) 

10 kr/m2 per 
påbörjad vecka              

512 kr Uppräknas med KPI 

* – Kiosk, servering, salustånd, disk, 
ställ, fordon (ej dragfordon) och 
dylikt 
Uppställningstid kl. 08-24 

9 kr/m2 per 
påbörjad vecka              

512 kr Uppräknas med KPI 

  2023 2024 
* – Reklamanordning (affischer, 

tavlor, skyltmonter et c.) 
512 kr per ansökan Uppräknas med KPI 

* – Av kommunen, handels- eller 
köpmannaföreningar anordnade 
tillfälliga arrangemang av 
näringslivskaraktär, t ex 
långlördag, näringslivsdagarna m 
fl. 

Ingen avgift 
 

Ingen avgift 

B Övrigt syfte   
* – Byggnadsställning, bodar, 

upplag, avfallscontainer och dylikt 
11 kr/m2 per påbörjad vecka 
eller grundavgift 22 847 kr plus 2 
kr/m² per påbörjad vecka. 
Lägsta alternativ tillämpas. 
Minsta avgift 512 kr 

Uppräknas med KPI 

C Ideellt och politiskt syfte   
* – Försäljning för skolresor, 

luciafirande, julmarknad, 
teatermobilen, valmöten mm. 

Ingen avgift 
 

Ingen Avgift 

 
Anmärkning – beräkning av debiterbar yta 
Fall 1: När upplåten plats avgränsas med staket eller dylikt och verksamheten sker innanför 
avgränsningen, är debiterbar yta samma som den avgränsade ytan. 
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Samhällsbyggnad 

Fall 2: Vid kiosk, salustånd, disk, fordon, byggnadsställning, bodar, upplag, avfallscontainer och 
dylikt är debiterbar yta själva objektets yta + 1 meter runt om objektet. 
Fall 3: Möbler: Fritt stående bord med upp till fyra stolar räknas som 7 m2. Bord med stolar invid 
husvägg räknas som 5 m2. 

 
 
 

D Speciella avgifter 

D 1 Trafikregleringar med åtföljande skyltning 
* Vid kommersiellt och övrigt syfte 

– Utförs arbetet utan undantag av samhällsbyggnad (gata-park) 
Självkostnadspris Självkostnadspris 

 
 Vid ideellt syfte 

– Utförs arbetet normalt av samhällsbyggnad (gata-park) 
– Får arbetet utföras av arrangören om det finns av 
samhällsbyggnad godkänd skyltningsplan och utsedd ansvarig 
för skyltningen (underskrift av denne erfordras) 

Självkostnadspris  
 
Ingen avgift 

Självkostnadspris  
 
Ingen avgift 

 
 

D 2 Avstängning av gata (tillåtes endast undantagsvis) 
* – Vid kommersiellt och övrigt syfte 308 kr per 

påbörjad vecka 
308 kr per 
påbörjad vecka  

 – Vid särskilda ideella och kommersiella arrangemang Ingen avgift Ingen avgift 
 
Debiteringsprinciper 
Debiteringen grundas på de uppgifter som angivits i ansökan till polisen om nyttjande av 
offentlig plats. 
Debitering och krav sker i enlighet med kommunens normala rutiner. 
Uppdelning i delbetalningar av markhyreskostnaden tillåts ej. Återbetalning av avgift för 
tillståndstid som icke utnyttjats sker ej. 
Om inte tillståndsgivenverksamhet etableras på avsedd plats inom en månad efter tillståndets 
första giltighetsdag förfaller tillståndet. Samtidigt justeras kommunens krav ned till minsta avgift. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har möjlighet att justera ner avgifter enligt denna taxa när särskilda 
skäl föreligger. 

 
 
 
 

Nyckelskåp  2023 2024 
A Depositionsavgifter 

(momsbefriat) för nyckeln 
 

500 kr 500 kr 
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Samhällsbyggnad 

B Abonnemangsavgiften (exkl. 
moms) är för varje påbörjad 
månad: 

  

 1. för torghandlare (d.v.s. 
torghandelstid gäller) 

85 kr/tillfälle Uppräknas med KPI 

 2. för gatukök och 
uteservering (d.v.s. tider 
utöver torghandelstid) 

340 kr/månad Uppräknas med KPI 

 3. för arrangörer av 
tillställningar med särskilt 
tillstånd att använda torget 

256 kr/tillfälle Uppräknas med KPI 

Anmärkning: I samband med Tomelilla marknad utgår ingen särskild avgift för nyttjande av 
nyckelskåp. 
 
Regler 
För att få använda nyckelskåpen erfordras tillstånd och nyckel. Tillståndet erhålls genom att 
nyttjaren skriver under en blankett där bl.a. dessa regler finns angivna. Nyckel erhålls mot 
lämnande av depositionsavgift. Tillstånd och nyckel lämnas av samhällsbyggnad. När nyttjaren 
erhållit tillstånd och nyckel, har vederbörande påbörjat ett kraftabonnemang. Abonnemanget 
upphör när nyckeln återlämnas. Vid upptäckt regelöverträdelse lämnas upplysning om dessa regler. 
Informationen skall bekräftas av den som fått upplysningen, genom påskrift på regelblanketten, 
jämför ovan. Avgift enligt taxa debiteras. Vid upprepad regelöverträdelse debiteras dubbla taxan 
per tillfälle. 
 
(Index följer KPI med oktober 2007 som utgångsmånad. Index för 2024 fastställs utifrån 
KPI oktober 2023 vilket fastställs i december 2023.) 
Felparkeringsavgift 2023 2024 
Parkeringsförseelse 
Stoppförbud enligt lokala 
trafikföreskrifter 

683 kr Uppräknas med KPI 

Handikapp-plats 1 140 kr Uppräknas med KPI 
Busshållplats/kollektivkörfält 683 kr Uppräknas med KPI 
Vägkorsning 683 kr Uppräknas med KPI 
Övergångsställe 683 kr Uppräknas med KPI 
Mot färdriktning 683 kr Uppräknas med KPI 
Gång-/cykelbana 683 kr Uppräknas med KPI 
P-förbud enligt lokala trafikföreskrifter 340 kr Uppräknas med KPI 
Stått för länge 340 kr Uppräknas med KPI 
Stopp- och P-förbud i terräng 340 kr Uppräknas med KPI 
Fordonsflytt 7 200 kr Uppräknas med KPI 
Felparkingsavgift   3 200 kr 
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Bilaga 2 2024 2025 2026

Investeringsprojekt Beskrivning av projektet Prioritet 2024
Investerings-

utgift
Kapitaltjänst-

kostnad Driftkostnad
Investerings-

utgift
Investerings-

utgift
Investerings-

utgift

Samhällsbyggnadsnämnden

Gata/park
Asfalt och vägmarkering Underhåll asfaltsprogramet 1 4 000 000 500 000 0 4 000 000 4 000 000 4 000 000
Åtgärder trafiksäkerhet Uppföljning av trafiksäkerhetsuppdrag SBN 2019/101 + KS 2021/212 1 1 500 000 187 500 0 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Lekplatser Tomelilla Enligt lekplatsrapporten 1 1 000 000 125 000 10 000 1 000 000 -
G/C -vägar Enligt cykelledsplanen 1 2 500 000 312 500 20 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
Gatubelysning till LED 1 3 000 000 375 000 0 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Julbelysning Julbelysning till byarna 2 200 000 25 000 10 000 200 000 - 100 000
Nyplantering av träd byar +Tomelilla                                   Träd för träd 2 200 000 11 700 10 000 200 000 200 000 200 000
Gatuinvesteringar i  samb. VA Gatuinvesteringar i samband med sanering VA-ledningar 1 6 000 000 550 000 0 6 000 000 6 000 000 6 000 000
Torget i en by Försköning och grönare torg med ev. utegym en by/år 1 2 000 000 183 300 40 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Toalett på torget 2 2 000 000 250 000 40 000 2 000 000 - -
Utegym byarna En by per år. Två stycken utegym 2024 och 2025. 1 1 000 000 125 000 20 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Hundrastgård En/år 1 100 000 12 500 30 000 100 000 300 000 300 000
Byte av elanläggning ej kommunala vägar Särskilja kommunens elanläggningar från luftledningar 1 2 500 000 312 500 0 2 500 000 2 500 000 2 500 000
Tillgänglighetsåtgärder/trygghetsåtgärder 1 1 000 000 125 000 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Dikningsföretag Kommunens andel i dikningsföretagen 1 200 000 25 000 0 200 000
Grävmaskin 8 tons grävmaskin - 0 0 2 500 000
Redskapsbärare Ersätter trädgårdstraktorn 1 1 000 000 125 000 0 1 000 000
Sopmaskin ny effektiv eldriven sopmaskin 0 3 000 000
Brösarps motionsled Brösarps belysningledning slingan gräva ner + led 1 1 500 000 187 500 0 1 500 000
Stadsparken 100 år ( 2025) Gångar, växter träd skyltar mm 1 500 000 45 800 10 000 500 000 500 000
Oförutsett 1 1 000 000 125 000 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Oförutsett maskiner/redskap 500 000 62 500 0 500 000 500 000 500 000
Totalt gata/park 31 700 000 3 665 800 190 000 31 700 000 28 500 000 28 600 000

Fastighet
Ny bil Utbyte av bef/gammal bil till el- eller gasbil 1 500 000 179 200 43 400 500 000 500 000 500 000
Energieffektiviseringsåtgärder Ex. utbyte belysning, pumpar, fläktar, styr/regler mm 1 1 000 000 225 000 -10 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Skolprojekt Tomelilla Skolprojekt, konsekvenser inför ev ny F-6 skola 1 1 000 000 225 000 1 000 000 - -
Brösarps brandstation Utemiljö, vattenavrinning, Ventilation, solceller, digital styr 1 1 000 000 125 000 1 000 000 -
Smedstorps skola Takbyte skola och matsal samt tilläggsisolering vind 1 - - - 6 500 000
Smedstorps skola Solceller tak 1 - - - 3 000 000
Smedstorps skola Omfogning delar av tegelfasad 1 - - - - 400 000
Smedstorps skola Byte fönsterpartier huvudbyggnad skoldel 1 - - - - 3 500 000
Smedstorps skola Utbyte undercentral värmereglering, pumpgrupp 1 1 500 000 187 500 - 1 500 000 -
Smedstorps skola Byte vent. aggr. TA/FA3, TA/FA1 vav reglering våningsplan 1 0 0 - - 3 000 000
Smedstorps skola Byte entrépartier dörrar 1 0 0 - - 800 000
Onslunda skola Ledbelysning 1 1 500 000 187 500 - 1 500 000 -
Onslunda skola Solceller tak, steg 2 2 2 500 000 229 200 - 2 500 000 -
Onslunda skola Utvändigt ytskikt tak, taksäkerhet, skärmtak steg 1 2 6 500 000 487 500 - 6 500 000 -
Österlenhallen Projektering omkläd, vent, belysning, larm o passage 2 1 000 000 225 000 - 1 000 000 -
Österlenhallen Nödvattensystem tillagningskök 1 500 000 112 500 - 500 000 -
Byavångsskolan Nytt ventilationsaggregat TA/FA 1 värmeåtervinning FF2 - - - - - 1 500 000
Byavångsskolan Ommålning blåskolan byte markiser - - - - - 1 500 000
Byavångsskolan Byte tak, taksäkerhet blå skolan, tilläggsisolering - - - - - 4 500 000
Byavångsskolan Målning tak röda skolan, tilläggsisolering, solceller - - - - - 2 000 000
Brösarps skola Renovering Skola/förskola, kök och matsal 1 8 500 000 637 500 - 8 500 000
Brösarps skola Byta lysrörsarmaturer till LED-armaturer, solceller 1 2 500 000 312 500 - 2 500 000
Brösarps skola Ombygg. Ventilation klassrum utbyte TA/FA1 1 3 000 000 375 000 - 3 000 000
Kulturhuset Solceller tak, ledbelysning, brandlarm, kylanläggning - - - - - 3 000 000

2024
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Västervångens förskola Invändigt ytskickt, golv, väggar, kök, toaletter - - - - - 3 500 000
Österlenhallen Ombyggnad Omkläd, vent, vs, belysning, larm o passage - - - - - 8 000 000
Ullstorp 1:7 Nytt garage/förråd fastighetsverksamhet då Annexet rivs 3 000 000
Kastanjeskolan Renovering befintligt, tillbyggnad konsekvenser ny F-6 skola - - - - - 50 000 000
Kommunhuset Utbyte lås/passagesystem, brandlarm, elcentraler - - - - - 4 000 000
Kommunhuset Byggnad C, Fasadarmering, Fönsterbleck, mjukfog fönster - - - - - 3 000 000
Kommunhuset Utbyte 2st gas/oljepanna, VVB och styrutrustning - - - - - 800 000
Kommunhuset Asfaltering markytor, utemiljö garagenedfart - - - - - 500 000
Lärkans Förskola Nytt takskikt, taksäkerhet, isolering, solceller - - - - - 4 500 000
Lärkans Förskola Uppdatering styr, belysning, passage, brandlarm, elcentraler - - - - - 3 500 000
Nyckelpigans förskola Uppdatering styr, värme och radiatorsystem - - - - - 2 000 000
Ängensförskola Utbyte vent agg äldre del, uppdatering styr och solceller - - - - - 2 000 000
Lindesborgsskolan Renovering skola, utemiljö om beslut  ny F-6 återkallas av Familjenämnden 100 000 000
Annexet Trollsländan 16 Rivning Annexet nybyggnad förråd till fastighetsverksamhet - 8 000 000
Ospecificerat/tillgänglighet 1 3 000 000 675 000 56 400 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Totalt Fastighet 34 000 000 4 183 400 89 800 34 000 000 98 700 000 132 800 000

Summa investeringar 65 700 000 kr 7 849 200 kr 279 800 kr 65 700 000 kr 127 200 000 kr 161 400 000 kr
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 mars 2023 

 

Justerandes sign    

 

Sbnau § 21 Dnr SBN 2023/42 

VA-taxa 2024 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 
samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxan 
för vatten och avlopp för verksamhetsåret 2024 i enlighet med Österlen VA AB:s 
förslag med handlingsid: Sbn 2023.769,  med förändringen att föreslagen ändring av 
taxekonstruktionen ska lyftas ut och behandlas separat. 

Deltar inte i beslutet 
Inger Åbonde (S) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Österlen VA AB föreslår att brukningsavgifterna inför 2024 höjs med i genomsnitt 
6,2%, varav 15% avser den fasta delen och 0% avser den rörliga delen. 
Anläggningsavgifter och övriga avgifter föreslås uppräknas med 5%. Inflationens 
påverkan på priserna på material och tjänster samt ökade energikostnader slår hårt 
mot verksamheten. Detta tillsammans med dels ett ökat behov av säkerhetshöjande 
åtgärder, dels ökade kostnader kopplade till en nödvändig ökning av 
investeringsbudgeten och detta kräver att intäkterna ökar i samma takt. 

 

Dessutom föreslås, som framgår av underlaget, att ”Verksamhetens fasta kostnader 
utgör en stor andel av oavsett vattenförbrukning, vilket bör speglas i taxan. I 
Tomelilla är fördelningen cirka 30% fasta brukningsavgifter och 70% rörliga, 
Österlen VA föreslår en succesiv förändring mot en mer balanserad taxa där 
fördelningen mellan avgifterna består av 50% fasta och 50% rörliga. Den nya 
konstruktionen ger stabilare intäkter över tid, vilket är en förutsättning för att kunna 
möta de behov som finns av underhåll, utveckling och utbyggnad på nuvarande verk 
och ledningsnät. Historiskt har taxan behövt höjas kraftigt i omgångar på grund av 
minskad vattenanvändning från storkunder som inneburit minskade intäkter.” 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 mars 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 21 forts. 

Ekonomiska konsekvenser 
Taxan innebär att verksamhetens kostnader kan balanseras i förhållande till 
intäkterna. 

Barnperspektivet 
Några konsekvenser utifrån barnperspektivet finns inte. 

Miljöperspektivet 
Taxan speglar de krav som ställs utifrån miljöperspektiven kring rent vatten. 

Uppföljning 
Översyn av taxor och avgifter sker årligen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxan för vatten 
och avlopp för verksamhetsåret 2024 i enlighet med Österlen VA AB:s förslag med 
handlingsid: Sbn 2023.769. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn 
2023.790. 

Förslag till VA-taxa och budget 2024 med plan för 2025–2026 – Tomelilla, 
handlingsid: Sbn 2023.769. 

Bilaga 1 - Investeringskategorier inom VA-verksamhet, handlingsid: Sbn 2023.770. 

Bilaga 2 - Finansiering av VA-investeringar, handlingsid: Sbn 2023.771. 

Investeringar Tomelilla - Österlen VA AB, handlingsid: Sbn 2023.772. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Sander Dijkstra (M) yrkar bifall till föreslagen VA-taxa för 2024 med förändringen att 
föreslagen ändring av taxekonstruktionen ska lyftas ut och behandlas separat.  

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott beslutar i enlighet med Sander Dijkstras (M) yrkande. 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 mars 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 21 forts. 

_________ 

 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunfullmäktige 

Tillförordnad ekonomichef Mariana Vikström 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Österlen VA AB 

Kommunikationschef Katrin Högborn 

KFS/Johanna Kandell 
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VA-taxa och budget 2024  
 med plan för 2025-2026 

 
 
  
 

 

 

 

 

Innehåller följande handlingar: 

Överlämnande av ärende för beslut i kommun 

Yttrande budget 

Underlag VA-taxa 2024 

Förslag VA-taxa 2024 

 

 

Bilagor: 

1. Investeringskategorier inom VA-verksamhet 

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

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

 

  

  

 
 

Överlämnande av ärende för beslut i kommunen 
 

Vad ska beslutas? 
Österlen VA föreslår Kommunfullmäktige i Tomelilla fastställa driftbudget och 
investeringsbudget för 2024 med plan för 2025-2026 samt taxan för vatten och avlopp för 
2024 enligt förslag. 
Handläggare:  Cornelia Berglund 

Avdelningschef: Johan Persson 

Sammanfattning av ärendet: 
Österlen VA föreslår att brukningsavgifterna inför 2024 höjs med i genomsnitt 6,2%, varav 
15% avser den fasta delen och 0% avser den rörliga delen. Anläggningsavgifter och övriga 
avgifter föreslås uppräknas med 5%. Inflationens påverkan på priserna på material och 
tjänster samt ökade energikostnader slår hårt mot verksamheten. Detta tillsammans med dels 
ett ökat behov av säkerhetshöjande åtgärder, dels ökade kostnader kopplat till en nödvändig 
ökning av investeringsbudgeten kräver att intäkterna ökar i samma takt.  
 
Förändrad taxekonstruktion  
Verksamhetens fasta kostnader utgör en stor andel av oavsett vattenförbrukning, vilket bör 
speglas i taxan. I Tomelilla är fördelningen cirka 30% fasta brukningsavgifter och 70% rörliga, 
Österlen VA föreslår en succesiv förändring mot en mer balanserad taxa där fördelningen 
mellan avgifterna består av 50% fasta och 50% rörliga. Den nya konstruktionen ger stabilare 
intäkter över tid, vilket är en förutsättning för att kunna möta de behov som finns av 
underhåll, utveckling och utbyggnad på nuvarande verk och ledningsnät. Historiskt har taxan 
behövt höjas kraftigt i omgångar på grund av minskad vattenanvändning från storkunder som 
inneburit minskade intäkter. 
 
Föreslagen ökning av taxan innebär att kostnaden för ett medelhushåll (150 m3/år) i Tomelilla 
kommun år 2024 ligger på 10 532 kronor/år. För ett medelhushåll blir det en ökad 
månadskostnad med ca 40 kronor. Den rörliga avgiften för vatten och avlopp  kvarstår på 
39,59 kronor per förbrukad kubikmeter vatten (1000 liter). 
 
I figur 1 nedan redovisas årskostnaden för VA i ägarkommunerna (2022) tillsammans med våra 
grannkommuner och andra jämnstora kommuner i Skåne. Tomelilla ligger här strax över 
genomsnittet.   

 
Figur 1. Jämförelse av den genomsnittliga årskostnaden för kommuner av jämförbar storlek i  
Skåne. Typhus A innebär ett hushåll med en vattenförbrukning på 150 m3/år. Källa: Svenskt Vatten 
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Österlen VA AB l Org nr: 559244-4029 l Nybogatan 2B, 273 30 Tomelilla  

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

Nytt normalförslag  
Branschorganisationen Svenskt Vatten kom med ett nytt normalförslag 2021. Skånes VA-
verksamheter jobbar nu med ett förslag på en gemensam taxekonstruktion som går i linje med 
den gemensamma ABVA man tagit fram. I samband med taxebeslutet inför 2020 och 2021 fick 
Österlen VA i uppdrag att se över taxekonstruktionen. Översynen skulle bland annat innefatta 
en studie i möjligheterna att införa en dagvattenavgift och en lägenhetsavgift i 
brukningstaxan. Översynen skjuts upp i avvaktan på en gemensam taxekonstruktion. 
 
VA-taxan 2024 innehåller två redaktionella ändringar, hämtade från Svenskt Vattens nya 
normalförslag, nämligen förtydligande förklaringar till fastighetstyperna (§3) samt att 
benämningen lägenhet ändras till bostadsenhet. Ändringarna är gulmarkerade i det bifogade 
förslaget. 
 
Taxeförändringar under planåren 2025-2026 
Österlen VA har låtit upprätta en ekonomisk modell för verksamheten där simuleringarna visar 
hur avgiften behöver förändras under kommande år för att möta verksamhetens kostnader.  
 
Verksamheten hade ett underskott i resultatfonden sedan år 2019 som succesivt har 
återhämtats. Under år 2021 gjordes ett negativt resultat på 2 060 tkr kronor till följd av 
utbetalningar från tidigare års översvämningar betalades ut. Detta innebar att resultatfonden 
låg på minus 3 700 tkr inför år 2022. Det negativa resultatet återhämtades under 2022 och 
resultatfonden har nu ett positivt resultat på 500 tkr. 
 
Tomelilla kommun har ett stort behov av investeringar i sina VA-anläggningar. Ett av de 
största investeringsprojekten framöver är ombyggnation av Tomelillas största vattenverk 
Granebo.  Detta kommer att resultera i ökade kapitalkostnader som kommer att falla ut i 
slutet av planperioden. För att undvika stora svängningar i taxehöjningar så föreslås att 
taxehöjningarna från 2025 och framåt sker med en jämn ökning av 5% årligen exklusive index. 

 

Bakgrundshandlingar: 

Underlag VA-taxa 2024 

Förslag VA-taxa 2024 
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Österlen VA:s yttrande 
 

Bolagets ansvarsområde  
Bolagets verksamhet ska bestå i att svara för drift och underhåll av VA-anläggningar i Simrishamn och Tomelilla 
kommuner samt administration och ekonomi, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 

Bolagets ändamål är att tillsammans med Simrishamn och Tomelilla kommuner som är huvudmän för VA-
anläggningarna svara för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna på ett för 
kommunmedlemmarna ändamålsenligt och effektivt sätt samt med tillämpning av kommunernas självkostnads- 
och likställighetsprinciper. 

 

Bolagets viktigaste utmaningar enl nulägeskartan och nyckeltal  

Osäkerhet i samhället  
Österlen VA behöver anpassa sig efter rådande världsläge och den osäkerhet som råder. För bolaget innebär det 
ökade kostnader på bred front framför allt på grund av ökade råvarukostnader och stigande energipriser. En 
ökad hotbild och intresset från främmande makt kommer att sätta stort fokus på säkerhetsarbete och förmåga att 
leverera dricksvatten även i kris. En mer direkt risk är bristande leveranskedjor vilket kan försvåra tillgången på 
material såsom kemikalier och elektriska komponenter. För att möta denna utmaning behöver kraftiga satsningar 
göras för att öka säkerheten för såväl bolaget som respektive kommuns VA-verksamhet. Detta för att skapa en 
större robusthet i systemet över tid. 
 

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

 
Konsekvenser på kort och lång sikt  
På kort sikt innebär det att VA-verksamheten fortsatt kommer att starkt påverkas av omvärldshändelser såsom 
energipris, materialpris, inköpspriser i entreprenade, räntor, osv. Eftersom VA-verksamheten drivs i ett 
långsiktigt perspektiv där varje generation ska bära sina kostnader så finns det goda ekonomiska förutsättningar 
så länge taxorna fortsätter självfinansiera VA-kollektivet. Genom att investera i åtgärder som minskar vår 
beroende av exempelvis extern energi och kemikalier så kan risken för stora svängningar i framtiden minskas. 
Taxorna är dock i stort behov av att öka för att kunna hantera den stora underhållsskulden som har byggts upp i 
VA-anläggningen.   
 

Bolagets sätt att möta utmaningen  

Ökad samverkan är en framgångsfaktor 
För att motverka risker och osäkerhet behöver Österlen VA anta långsiktiga planer för hur VA-anläggningen 
fortsatt ska kunna leverera ett kvalitetssäkrat dricksvatten och ett miljömässigt omhändertagande av spillvatten. 
Arbetet måste ske i samverkan med ägarkommunerna. 

Samtidigt måste finansieringen av VA-verksamheten säkras med långsiktiga investeringsplaner. VA-taxan 
kommer på sikt att höjas som resultat av ett eftersatt underhåll av VA-anläggningen. En stor osäkerhet i 
dagsläget är det framtida ränteläget eftersom kommunens VA-anläggning till största del är lånefinansierad. 

Genom att ha en jämn taxeutveckling över tid kan kraftiga årliga svängningar av taxeökning undvikas samtidigt 
som leveranskvaliteten bibehålls. 

 

Taxor- och avgifter  
Inflationens påverkan på priserna på material och tjänster samt ökade energikostnader slår hårt mot 
verksamheten. Detta tillsammans med dels ett ökat behov av säkerhetshöjande åtgärder, dels ökade kostnader 
kopplat till en nödvändig ökning av investeringsbudgeten kräver att intäkterna ökar i samma takt.  Se dokument 
”Överlämnande av förslag för beslut i kommunen”. 
 
Demografiska effekter på verksamheten  
Ingen påverkan.  
 

Budgetyttrandets påverkan på barnperspektivet  
Ingen påverkan. 
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Budgetyttrandets påverkan på miljöperspektivet  
Ingen påverkan. 
 
Investeringsbehov 
Tomelilla kommun har ett stort behov av investeringar i sina VA-anläggningar. Framförallt rör det sig om att 
reinvesteringar i de befintliga anläggningarna för att uppnå tillräckligt god prestanda och säkerhet för en 
långsiktig och hållbar vatten- och avloppsförsörjning. Investeringarna är fördelade under rubrikerna nedan 
utifrån deras karaktär. Varje investeringsprojekt är indelade i en investerings kategori som syftar till att beskriva 
de olika sorters investeringar som förekommer i den allmänna VA-anläggningen, med beskrivning av hur dessa 
ska finansieras och följas upp/återrapporteras. Se bilaga “Investeringskategorier inom VA-verksamhet" 
 
 

Reinvesteringar (Typ A) 
 
Vattenverk 
Reinvestering i befintliga vattenverk för att upprätthålla en god status på anläggningarna. 
 
Avloppsreningsverk 
Reinvestering i befintliga avloppsreningsverk för att upprätthålla en god status på anläggningarna. 
 
Avloppspumpstationer 
Reinvestering i befintliga avloppspumpstationer för att upprätthålla en god status på anläggningarna. 
 
Ledningsnät 
Reinvestering i det befintliga ledningsnätet samt separering av kombinerade ledningar. Ledningsnätet är både idag 
och på lång sikt den del av anläggningen som det största årliga behovet av reinvesteringar finns. 

 
Nyinvesteringar (Typ A) 

 
Granebo Vattenverk 
Ett av de största investeringsprojekten framöver är ombyggnation av Tomelillas största vattenverk 
Granebo. Vattenverket är kommunens viktigaste dricksvattenanläggning och är i stort behov av upprustning. 
Investeringen föreslås tidigareläggas samt delas upp i etapper för att kunna bibehålla kontinuerlig drift även 
under ombyggnationen. För mer detaljer se separat projektdirektiv 
 
Överföringsledning Spjutstorp- Tomelilla 
Nedläggning av Spjutstorps avloppsreningsverk och förläggande av överföringsledning för spillvatten till 
Tomelilla. 
 
 
Självfinansierade investeringar (Typ B) 

VA-serviser 

Avser upprättande av serviser till nya abonnenter både innanför och utanför verksamhetsområde. 

39



Underlag VA-taxa 2024 Tomelilla

Driftbudget Utfall Budget Prognos Budget Plan Plan

(tkr) 2022 2023 2023 2024 2025 2026

Verksamhetens intäkter

Anslutningsavgifter 800 688 688 800 800 800

Brukningsavgifter 38900 39870 39870 42342 45137 48296

Övriga intäkter 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Summa intäkter 41700 42558 42558 45142 47937 51096

Genomsnittliga förändringar av Brukningsavgifter 0,0% 2,5% 2,5% 6,2% 6,6% 7,0%

Verksamhetens kostnader

Drift och Underhållskostnad 29000 28500 33000 34902 37066 39512

Kapitaltjänstkostnad 8406 10452 9680 10500 11000 12000

Summa kostnader 37406 38952 42680 45402 48066 51512

Resultat

Årets resultat 4294 3606 -122 -260 -129 -416

Ackumulerat resultat (Resultatfond) 591 4197 469 209 80 -336

Investeringsbudget Budget Plan Plan Totalt

(tkr) 2024 2025 2026 2024-2026

Nyinvesteringar

Vattenverk (Granebo) 15000 35000 10000 60000

Överföringsledning Spjutstorp-Tomelilla 500 500 18000 19000

Summa nyinvesteringar 15500 35500 28000 79000

Reinvesteringar

Vattenverk 4000 2000 4000 10000

Avloppsreningsverk 4000 9000 2000 15000

Avloppspumpstationer 1000 1000 1000 3000

Ledningsnät 16900 12500 12000 41400

Summa reinvesteringar 25900 24500 19000 69400

Självfinansierade investeringar

VA-serviser 1500 1500 1500 4500

Intäkter -1500 -1500 -1500 -4500

Summa självfinansierade investeringar 0 0 0 0

Totalt 41400 60000 47000 148400
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VA-taxa 2024  
 

för Tomelilla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
Godkänd av kommunfullmäktige den xx xxxxx 2023. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden i Tomelilla kommun är huvudman. Huvudman betyder att man äger 
den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Avgifter enligt denna taxa ska betalas till 
Tomelilla kommun, VA-enheten. 
 

§ 1  
För att täcka nödvändiga kostnader för Tomelilla kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning ska fastighetsägare eller annan avgiftsskyldig inom verksamhetsområdet betala 
avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är även den som enligt 2, 4 och 5 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 
jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten gata (Dg) är även den som 
ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i 
lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 
 

§ 2   
Avgifterna består av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 
 

§ 3  
Förklaring av de olika fastighetstyperna:  
 
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som 
uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för 
vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Den huvudsakliga 
verksamheten bedrivs inomhus. 

Exempel på sådana byggnader är: 
Kontor   Shoppingcentrum Serverhallar   
Butiker   Utställningslokaler Sporthallar 
Hotell   Restauranger   
Industri  Lagerbyggnader 
Skola    Sjukvårdslokal 
 
Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan 
jämställs med bostadsfastighet. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs utomhus. 
 
Exempel på sådana fastigheter är: 
Hamn    Virkesupplag 
Fordonsuppställningsplats  Obemannad bensinstation 
Biltvätt med skärmtak  Kyrkogård 
Återvinningsstationer  Idrottsplats 
 
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu 
bebyggts. 
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Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I 
bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet lägenhet inte är användbart, 
räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en 
lägenhet. 
 
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som 
allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar 
sådan mark. 
 

§ 4  

4.1  Avgift tas ut för följande ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Nej 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Nej 

 
4.2  Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df börjar gälla när huvud-
mannen upprättat förbindelsepunkt och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens 
läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, börjar 
avgiftsskyldighet gälla när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och 
fastighetsägaren informerats om detta. 
 
4.3  Avgiftsskyldighet för Dg börjar gälla när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit 
utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 
 
4.4  Avgiftsskyldighet för Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i 
ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är 
uppfyllda.  
 
4.5  Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller när avgiftsskyldighet börjar gälla. 
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13) 

 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt 

 

§ 5   
5.1  Anläggningsavgift för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska betalas enligt 
följande: 
 

  Utan moms Med moms 

a) en avgift för framdragning av varje uppsättning 
servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och 
Df 

59 067 kr 
 

73 834 kr 
 

b) en avgift för upprättande av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och Df, 

44 675 kr 
 

55 844 kr 
 

c) en avgift per lägenhet 28 896 kr 
 

36 120 kr 
 

d)* en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 

10 387 kr 
 

12 984 kr 
 

* Avgift enligt 5.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 
5.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och 
förbindelsepunkt inte lagts respektive upprättats. 
 
5.2  Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, ska avgifter enligt 5.1 a) delas 
lika mellan fastigheterna. 
 
5.3  Antalet lägenheter bestäms enligt beviljat bygglov, eller efter annan ritning eller uppmätning 
som huvudmannen godkänner. 
 
5.4  Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, ska 
avgifter betalas enligt 5.1 a) och b). 
 
5.5 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 
fastighet ska avgift betalas enligt 5.1 c) för varje tillkommande lägenhet. 
 
5.6 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för 
Df upprättats, ska avgift betalas enligt 5.1 d). 
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§ 6   

6.1 Anläggningsavgift för annan fastighet ska betalas enligt följande:  

 

  Utan moms Med moms 

a) 
 

en avgift för framdragning av varje uppsättning 
servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och 
Df 

59 067 kr 
 

73 834 kr 
 

b) 
 

en avgift för upprättande av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

44 675 kr 
 

55 844 kr 
 

c) 
 

en avgift per m2 tomtyta 13,93 kr 
 

17,41 kr 
 

d)* 
 

en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 

10 387 kr 
 

12 984 kr 
 

* Avgift enligt 6.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a) och b). Om avgift enligt 6.1 d) 
tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och 
förbindelsepunkt inte lagts respektive upprättats. 
 
Finns inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8. 
 
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, ska avgifter enligt 
6.1 a) delas lika mellan fastigheterna. 
 
6.3 Tomtytan består av fastighetens area enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 
karta som huvudmannen godkänner. 
 
6.4 Om godtagbar säkerhet ställs, kan huvudmannen ge anstånd med betalningen för 
tomtyteavgift för den mark som till vidare inte används på fastigheten.  

Anstånd ges för viss tid, högst 10 år. Om en fastighet ombildas under tiden anståndet gäller och 
mark frångår fastigheten ska anståndet upphöra och resterande tomtyteavgift ska betalas.  Obetalt 
belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades 
tills anståndet upphör, därefter betalas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 
 
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska 
avgifter betalas enligt 6.1 a) och b).  
 
6.6 Ökas fastighets tomtyta, ska avgift betalas enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta.  
 
6.7  Tillkommer bortledande av Df till allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 
har upprättats, ska avgift betalas enligt 6.1 d). 
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§ 7   

7.1  För obebyggd fastighet ska del av anläggningsavgift betalas, enligt följande: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100% 

Avgift per uppsättning FP  5.1 b) 100% 6.1 b) 100% 

Lägenhetsavgift 5.1 c) 0%  -  

Tomtyteavgift -  6.1c) 70% 

Grundavgift för Df, om 
FP för Df inte upprättats  

5.1 d) 100% 6.1 d) 100% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 
7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska resterande avgifter betalas enligt följande: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Tomtyta   6.1.c) 30% 

Lägenhetsavgift 5.1 c)  100% -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
 

§ 8   

8.1 Finns inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska avgifterna reduceras 
enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning 

En ledning 80% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 90% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

 
Övriga avgifter 

  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b)  30% 60% 10% - 

Lägenhetsavgift 5.1 c) 30% 60% - 10% 

Grundavgift Df utan FP 5.1 d) - - 100% - 

Avgift per uppsättning FP 6.1 b)  30% 60% 10% - 

Tomtyteavgift 6.1 c) 30% 60% - 10% 

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100% - 

För Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 d) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) respektive 6.1 d). 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
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8.2 Börjar avgiftsskyldighet gälla för ändamål, där avgiftsskyldighet inte tidigare funnits, ska 
avgifter betalas enligt 8.1. 
 
8.3 Fastighetsägare som begär att en servisledning upprättas senare än övriga servisledningar 
ska betala avgift enligt 8.1 samt en etableringsavgift på 50% av avgiften enligt 5.1 a) eller 6.1 a).  
 

§ 9  
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 
anläggningsavgift enligt följande: 

 Utan moms Med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark för ordnande av 
dagvattenbortledning från hårdgjord yta 

10,84 kr/m2 
 

13,55 kr/m2 
 

en avgift per m2 allmän platsmark för ordnande av 
dagvattenbortledning från grönytor 

1,08 kr/m2 
 

1,35 kr/m2 
 

 

§ 10  
Avgifter enligt §§ 5–6 är baserade på indextalet juli 2018 i konsumentprisindex, KPI. När detta 
index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en 
gång årligen. 
 

§ 11  
Om kostnaden för att förse någon eller några fastigheter med vatten och avlopp avviker avsevärt 
från fastigheterna i verksamhetsområdet i övrigt, ska avgifter betalas enligt särskilt antagen 
särtaxa, enligt lagen om allmänna vattentjänster. 

Är det inte rimligt att beräkna avgift enligt §§ 5–8 för någon fastighet får huvudmannen i stället 
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
 

§ 12  
12.1 Avgift ska betalas inom tid som anger i räkning, därefter betalas dröjsmålsränta enligt 6 § i 
räntelagen. 
 
12.3  
Om anläggningsavgiften är tyngande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra 
omständigheter så kan fastighetsägaren begära att avgiften delas upp på årliga inbetalningar under 
viss tid, som längst tio år, enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänsten. Fastighetsägaren ska 
kunna säkerställa en godtagbar säkerhet. Från och med första betalningen ska ränta på det 
obetalda belopp betalas enligt 5 § räntelagen, på den del av beloppet som skulle varit betalt  
betalas ränta enligt 6 § i räntelagen. 
 
12.4 Om bygglov meddelats för ändrat förhållande eller när det ändrade förhållandet inte kräver 
bygglov, exempelvis vid ökning av tomtyta, finns avgiftsskyldighet enligt 5.5, 6.6 eller 7.2.  
Fastighetsägaren ska omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet börjat 
gälla. Försummar fastighetsägaren anmälningsplikten, ska dröjsmålsränta betalas enligt 12.2 ut för 
tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet började gälla och fram tills 
tilläggsavgiften betalas. 
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§ 13   
13.1 Om huvudmannen, efter fastighetsägaren begäran, godkänner att ledningarna läggs på 
annat sätt eller med andra installationer än vad huvudmannen bedömt nödvändiga, ska 
fastighetsägaren betala kostnaderna för detta. 
 
13.2 Om huvudmannen, efter fastighetsägaren begäran, godkänner att ny servisledning läggs 
istället för den befintliga, ska fastighetsägaren betala kostnaderna för dels den nya 
servisledningens allmänna del med avdrag som är rimligt med hänsyn till den gamla 
servisledningens ålder och skick, dels för att ta bort den gamla servisledningens allmänna del.  
 
13.3 Anser huvudmannen att det är nödvändigt att lägga ny servisledning i stället för och med 
annat läge än befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för 
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med ett rimligt avdrag med 
hänsyn till den gamla servisledningens ålder och skick. 
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Brukningsavgifter (§§ 14–22)    
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

 

§ 14 
14.1 Brukningsavgift för bebyggd fastighet ska betalas per fastighet enligt följande: 

a) Fast avgift per år och mätare Utan moms Med moms 

2,5 m3/h i 1- och 2- bostadshus samt övriga  
fastigheter med årsförbrukning < 300 m3  
 
2,5 m3/h i övriga fastigheter 
 
6,0 m3/h (DN25)  
 
10 m3/h (DN40)    
 
15 m3/h (DN50) 
    
25 m3/h (DN65) 
    
40 m3/h (DN80) 
    
60 m3/h (DN100) 

 
3 674 kr 

 
9 122 kr 

 
21 857 kr 

 
36 396 kr 

 
54 609 kr 

 
90 973 kr 

 
145 553 kr 

 
218 376 kr 

 
4 593 kr 

 
11 403 kr 

 
27 321 kr 

 
45 495 kr 

 
68 261 kr 

 
113 716 kr 

 
181 941 kr 

 
272 970 kr 

b) Rörlig avgift per m3 levererat   

vatten & avlopp 
 
avlopp 
 
vatten 

31,67 kr 

19,00 kr 

 12,67 kr 

39,59 kr 

23,75 kr 

15,84 kr 

c) Dagvattenavgift    

per år och varje påbörjat 100-tal m2 tomtyta 0 kr 0 kr 

Brukningsavgift ska inte betalas för obebyggd fastighet. 
 
 
14.2 Finns inte avgiftsskyldighet för samtliga ändamål i 4.1 reduceras avgifterna enligt följande:  
 

  V S Df Dg 

Fast avgift 14.1 a 40 % 60 % - - 

Avgift per m3 14.1 b 40 % 60 % - - 

Avgift efter tomtyta 14.1 c 0 % 0 % 100 % - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 
huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte ska 
bestämmas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en uppskattad förbrukning om 200 
m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 100 m3/lägenhet och år för fritidsbostad. Den 
fasta avgiften enligt 14.1 a) tas ut för fastigheter med en eller två lägenheter. 
  
14.4 För byggvatten ska brukningsavgift betalas enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, antas den 
förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet. Avgiften för påsläpp av vatten enligt § 
16.1 tillkommer. 
 
14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska en årlig avgift betalas 
motsvarande 50 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Parallellkopplade vattenmätare räknas som 
ett mätställe. 
 
14.6 Om fastighetsägare eller huvudman misstänker att om att mätaren inte visar rätt, ska 
huvudmannen undersöka mätaren. Undersökningen följer SWEDACs föreskrifter om vatten- 
och värmemätare, STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, får huvudmannen 
uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- och 
Miljödomstolen.  
 
14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren godkänns, ska 
fastighetsägaren betala undersökningen enligt § 16. 
 
14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning 
(kylvatten o d), ska betalas avgift med 10 % av avgiften enligt 14.1 b). 

 

§ 15  
I de fall avloppsnätet tillförs större mängd spillvatten än levererad vattenmängd eller avleds inte 
hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska avgift för spillvatten betalas för den 
mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden bestäms genom mätning av vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som 
huvudmannen och fastighetsägaren kommer överens om. Mätningen betalas av fastighetsägaren. 

Om en fastighet använder annat dricksvatten än huvudmannens och släpper ut förbrukat vatten 
till huvudmannens spillvattenanläggning, ska mätning göras på fastighetens dricksvatten-
anläggning. Utformning av mätplats samt villkor enligt ABVA.  

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter 
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är stor. 
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§ 16 
16.1  Har fastighetsägaren begärt att huvudmannen ska vidta åtgärd eller om huvudmannen 
stängt av eller reducerat vattentillförseln på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet 
utgår avgifter med: 
 

 Utan moms Med moms 

Nedtagning av vattenmätare 860 kr 1 075 kr 

Uppsättning av vattenmätare 860 kr 1 075 kr 

Avstängning av vatten 860 kr 1 075 kr 

Påsläpp av vatten 860 kr 1 075 kr 

Uppsättning och nedtagning av  
strypbricka i vattenmätare 

1 064 kr 1 330 kr 

Undersökning av vattenmätare 1 558 kr 1 948 kr 

Tömning av vattenmätarbrunn 541 kr 676 kr 

Besök i onödan 1 064 kr 1 330 kr 

Avläsning på grund av utebliven självavläsning 
trots påminnelse 

1 064 kr 1 330 kr 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett 
tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. 

 
16.2   
Fastighetsägare, som avleder spillvatten med föroreningshalter som överstiger de som finns i 
normalt hushållsspillvatten eller som avleder mer svårbehandlade föroreningar, ska utöver fast 
och volymberoende avgift betala en särskild reningsavgift. Denna avgift ska täcka de extra 
kostnader som behandling och hantering som sådant spillvatten medför. Om avloppsvattnets 
innehåll avsevärt avviker från normalt hushållsvatten eller att va-förhållandena i övrigt avsevärt 
avviker, görs ett industriavtal. I industriavtalen ligger föroreningsgraden till grund för debitering. 
Överhaltsavgift betalas enligt följande: 
 

  Normalhalt  Överhaltsavgift 
utan moms 

SS, suspenderad substans 260 g/m3 4,25 kr/kg 

BOD7, biokemisk syreförbrukning  300 g/m3 5,32 kr/kg 

Ptot, totalfosfor 14 g/m3 42,56 kr/kg 

Ntot, totalkväve 40 g/m3 79,80 kr/kg 
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16.3 Avgifter för mottagning av slam utgår med: 

 Utan moms Med moms  

Icke avvattnat slam 137 kr/m3 
 

171 kr/m3 

Komprimerat slam 186 kr/m3 
 

233 kr/m3 
 

16.4 
Om dagvatten tillförs spillvattennätet 6 månader efter skriftlig begäran om omkoppling utgår 
följande avgifter: 

Ansluten hårdgjord yta m2 Utan moms  Med moms 

0 -1 000 m2 8 248 kr 10 310 kr 

1 001 – 2 000 m2  11 193 kr 13 991 kr 

2 001 – 4 000 m2 22 289 kr 27 861 kr 

4 001 -  27 985 kr 34 981 kr 

 

§ 17  
Om kostnaden för att förse någon eller några fastigheter med vatten och avlopp avviker avsevärt 
från fastigheterna i verksamhetsområdet i övrigt, ska avgifter betalas enligt särskilt antagen 
särtaxa, enligt lagen om allmänna vattentjänster. 
 

Är det inte rimligt att beräkna avgift enligt §§ 14–16 för någon fastighet, får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
 

§ 18 
Avgift enligt 14.1 a) och c) debiteras i efterskott per månad, varannan månad, kvartal, tertial eller 
halvårsvis enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott enligt 
mätning av förbrukad vattenmängd eller på annan grund som anges i §§ 14 och 15. 

Betalas inte räkningen i tid ska dröjsmålsränta betalas enligt 12.2. Huvudmannen får debitera 
uppskattade förbrukning om inte mätaravläsning skett inför varje debitering. Avläsning och 
debitering kan även ske på fastighetsägaren begäran i samband med ägarbyte.  
 

§ 19 
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska göra en åtgärd för att underlätta eller möjliggöra 
användandet av anläggningen eller har fastighetsägaren av andra själ begärt en särskild åtgärd, får 
huvudmannen komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 
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§ 20 
Avgifter enligt § 14 är baserade på indextalet juli (2022) i konsumentprisindex, KPI. När detta 
index ändras får huvudmannen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång 
årligen. 
 
 

Taxans införande 
 
§ 21 
Denna taxa gäller från och med 2024-01-01. Brukningsavgifter, enligt 14.1, 14.4 och 14.8 samt 
§15, mätning hos fastighetsägare, gäller för den mängd vatten som levereras och den mängd 
spillvatten som släpps ut från och med taxans införande.  

* * * 
 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen gällande användning och tolkning av 
denna taxa prövas av Mark- och Miljödomstolen enligt § 53 lagen om allmänna vattentjänster. 
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Investeringskategorier inom VA-verksamhet 
 
Detta PM syftar till att beskriva de olika sorters investeringar som förekommer i den 
allmänna VA-anläggningen med beskrivning av hur dessa ska finansieras och följas 
upp/återrapporteras. 

Typ A: Investering i VA-försörjning 
Investeringskategorin omfattar investeringar som syftar till att upprätthålla, utveckla 
och uppnå myndighetskrav för VA-försörjningen till redan befintliga abonnenter. 

Investeringssyfte kan i vissa fall starkt påminna om ”nyinvestering” i VA-anläggning 
såsom utförande av ny överföringsledning för att avveckla befintligt 
vattenverk/reningsverk. Sådan investering infaller dock i denna kategori eftersom 
investeringens syfte är att upprätthålla VA- försörjning till befintliga abonnenter 
(vatten/avloppsreningsverk ersätts med en överföringsledning). 

Nedan framgår mer detaljerade beskrivningar av investeringar i VA-anläggning som 
ingår i kategorin: 

 Reinvestering för att ersätta VA-anläggning av bristande kvalitét. 

 Investering för att uppnå/upprätthålla myndighetskrav avseende vattenkvalitet, 
reningskrav och dylikt inom befintlig VA-försörjning (och gäller därmed inte 
myndighetskrav på nyanslutningar tex §6 i LAV). 

 Att upprätthålla eller uppnå förbättringar för arbetsmiljö. 

 Öka driftssäkerheten i VA-försörjningen. 

 Öka VA-anläggningens livslängd. 

 Förbättra VA-försörjningen driftsekonomi. 

 Öka VA-anläggningens kapacitet. 

 I övrigt följa tekniska utveckling och ökade myndighetskrav. 

Finansiering 

Finansiering ska ske inom VA-kollektivets intäkter och det kassaflöde som årligen 
genereras. Komplettering kommer högst troligt för merparten av de närmaste åren 
behöva ske med ökad upplåning för att genomföra tillräcklig investeringsvolym med 
syfte att uppnå önskad/beslutad förnyelsetakt i allmän VA-anläggning. 
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Uppföljning 

 

Projektvis ekonomisk uppföljning där slutkostnad jämförs med fastställd 
investeringsbudget enligt antagen projektmodell. Vid stora avvikelser mellan 
budgeterat belopp och verkliga kostnader genomförs analyser för att klarlägga orsaker 
med syfte att omsätta detta till ökad kunskap för framtida investeringar. 

I de fall det är möjligt omsätta slutkostnader till nyckeltal, tex förnyelsekostnad per 
löpmeter VA-ledning. 

Årlig summering av budgeterade belopp ställt mot verkliga kostnader för samtliga 
projekt som avslutats aktuellt år. 

 

Typ B: Investering för nyanslutning av fastigheter 
Investeringskategorin indelas i tre huvuddelar med förutsättningar enligt beskrivning 
nedan. 

 

Typ B1: Investering för nyanslutning av fastigheter inom detaljplanerade 
områden och exploateringsprojekt 
Avser VA-utbyggnader för nyanslutningar som genomgått de samhällsplaneringsrutiner 
som plan- och bygglagen eller motsvarande kräver och möjliggör och där VA-huvudman 
likt andra aktörer kan påverka förutsättningarna. En inledande förutsättning är att 
aktuellt område ligger inom verksamhetsområdet för allmän VA-anläggning. 

VA-huvudman ska aktivt bevaka egna intressen under planeringsprocessen med syfte 
att säkra att: 

 VA-anläggning kan utföras som uppnår god funktion ställda krav på säkerhet 
(§13 i Lagen om allmänna vattentjänster). 

 Erforderlig täckningsgrad från anläggningsavgift kan uppnås för investering i 
erforderlig investering i VA-utbyggnad. 

Finansiering 

Finansiering ska ske i huvudsak ske via intäkter från anläggningsavgifter som erhålls 
från det aktuella detaljplane- och exploateringsområdet. Vid bristande 
finansieringsgrad tecknas exploateringsavtal där medel tillskjut för att uppnå 
erforderlig finansieringsgrad. Sådana tillskott redovisas som periodiserade intäkter likt 
anläggningsavgifter. 

Ur ett större perspektiv där sammanräkning sker för flera investeringsprojekt inom 
kategorin räknas samman, vilket inkludera en tidsperiod av flera år, ska 
finansieringsgraden uppgå till minst 100%. Finansieringsöverskott via 
anläggningsavgifter från denna investeringskategori erfordras med tanke på att 
finansieringsförutsättningarna är betydligt sämre för VA-utbyggnader för tex 
omvandlingsområden. 
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Eventuella finansieringsunderskott efter erhållande av anläggningsavgifter får täckas 
med tillskott från VA-kollektivets löpande intäkter och det kassaflöde som årligen 
genereras vilket kompletteras med ökad upplåning likt investeringskategori A.  

Uppföljning 

Projektvis ekonomisk uppföljning där slutkostnad jämförs med debiterade 
anläggningsavgifter kompletterat med förväntade framtida anläggningsavgifter från 
aktuellt område. 

Årlig summering av årets totala fakturerade anläggningsavgifter ställt mot verkliga 
kostnader för samtliga projekt som avslutats aktuellt år för alla investeringskategorier 
inom B. 

 
 

Typ B2: Investering för nyanslutning inom omvandlingsområden 
Avser VA-utbyggnader för nyanslutningar av befintliga fastigheter inom så kallade 
omvandlingsområden. 

Beslut om verksamhetsområden baseras på §6 i LAV. Investeringskategoriseringen 
förutsätter att beslut om verksamhetsområde har fattats. 

För VA-huvudman finns i princip inga metoder att ur ett samhällsplaneringsperspektiv 
se till några kostnadsaspekter eller huruvida aktuell VA-utbyggnad utgör bästa 
miljönytta per investerad krona. Det enbart behovet av VA-försörjning som styr 
huruvida VA-utbyggnad ska genomföras eller ej. 

VA-huvudman har i enlighet med §17 i LAV rätt att prioritera och vänta med VA-
utbyggnad efter att beslut om verksamhetsområde har fattats om så behövs för att 
samordna med andra arbeten eller för att följa egen utbyggnadsplan. 

Finansiering 

Finansiering ska delvis ske via intäkter från anläggningsavgifter. Med tanke på att 
investeringskostnaderna normalt blir mycket höga för denna investeringskategori 
uppnås sällan eller aldrig full finansiering via anläggningsavgifter. 

Kvarstående finansieringsunderskott efter erhållande av anläggningsavgifter finansieras 
likt investeringskategori A med VA-kollektivets löpande intäkter och det kassaflöde som 
årligen genereras vilket kompletteras med ökad upplåning för att uppnå tillräcklig 
investeringsvolym. Vid finansieringsunderskott i investeringskategori B måste den 
totala investeringsvolymen inom kategori A minskas i motsvarande grad så att VA-
kollektivets totala investeringskapacitet inte överstigs 

Då finansieringsgraden från anläggningsavgifter understiger 70 % ska utredning 
genomföras huruvida ”särförhållanden” råder och att beslut då ska fattas om särtaxa 
med syfte att förbättra finansieringsförutsättningarna. 
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Uppföljning 

Projektvis ekonomisk uppföljning där slutkostnad jämförs med debiterade 
anläggningsavgifter. 

Årlig summering av årets totala intäkter från anläggningsavgifter ställt mot verkliga 
kostnader för samtliga projekt som avslutats aktuellt år för alla investeringskategorier 
inom B. 

 

Typ B3: Investering för nyanslutning av fastigheter utanför 
verksamhetsområdet för allmän VA-anläggning 
Inom VA-huvudmannaskapet ingår enbart VA-försörjning av fastigheter belägna inom 
fastställt verksamhetsområde för allmän VA-försörjning. Det är tillåtet för VA-
huvudman att ombesörja VA-försörjning åt fastighet utanför verksamhetsområdet men 
detta ska då betraktas som en ”sidotjänst”. 

 

Utgångsläget är att följande förutsättningar gäller vid VA-försörjning till fastighet 
utanför verksamhetsområdet: 

 Varken Lagen om allmänna vattentjänster, fastställd ABVA eller fastställd VA-
taxa gäller per automatik utan måste åberopas i särskilt abonnentavtal. 

 Anslutning av fastigheter till allmän VA-anläggning utanför verksamhetsområdet 
ingår inte i VA-huvudmannaskapet och ska därmed betraktas som en sidotjänst. 

 För att uppfylla §30 i LAV får VA-huvudman inte ta några tekniska eller 
ekonomiska risker i samband med åtagande av tjänst utanför VA-
huvudmannaskapet (sidotjänst). Som grund för tecknande av abonnentavtal ska 
därför investeringskalkyl upprättas som säkerställer att full finansiering från 
anläggningsavgift (enligt abonnentavtal) av förekommande investeringar i nya 
VA-anordningar i samband anslutning av fastighet. 

Finansiering 

Investering i ny VA-anläggning för anslutning av fastighet ska helt finansieras med 
överenskommen anläggningsavgift enligt abonnentavtal. 

Uppföljning 

Utförande av nya VA-anordningar för nyanslutning ska särredovisas som eget 
investeringsprojekt vilket avslutas/aktiveras efter färdigställande. 
Investeringskostnaderna ska därefter jämföras med debiterade anläggningsavgifter 
enligt upprättat abonnentavtal. 

 
 
  
 
 
 
 

56



 

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

Typ C: Investering i ombyggnad av allmän VA-anläggning pga yttre behov. 
Avser investeringar i ombyggnad av VA-anläggning som blir nödvändiga på grund av 
yttre behov med de vanligast förekommande exemplen enligt nedan: 

 Väg- eller järnvägsprojekt som medför behov av ombyggnad av allmän VA-
anläggning. 

 Exploatering av nya bostads- och verksamhetsområden. 

VA-huvudman ska i samband med framtagande av detaljplan, vägplan eller annan 
planeringsprocess påpeka investeringsbehov i allmän VA-anläggning och framföra 
ersättning för nödvändig finansiering. 

I detta sammanhang ska Simrishamns kommun i egenskap av väghållare, exploatör eller 
dylikt betraktas som vilken annan extern part som helst. 

Finansiering 

Avtal ska tecknas med berörd part som säkerställer full kostnadstäckning för erforderlig 
investering. Även om annan part utför och bekostar förekommande 
entreprenad/ombyggnadsarbeten ska transaktioner ska ske så att VA-huvudman köper 
nyinvesterad anläggning för att kunna redovisa anläggningsvärde i anläggningsregister 
för framtida bokföring av avskrivningar. Erhållet investeringstillskott ska periodiseras i 
takt som motsvarar avskrivning av investerad anläggning. 

Uppföljning 

Projektvis uppföljning där investeringskostnader och investeringstillskott redovisas. 

 

Typ D: Självfinansierade investeringar 
Avser investeringar som genom minskade kostnader och/eller ökade intäkter blir 
självfinansierade. För att investeringen ska kunna ingå i kategorin får payofftiden 
maximalt uppgå till 10 år. 

Investeringsbeslut ska baseras på uppföljningsbar kalkyl som redovisar de ekonomiska 
förutsättningarna. Möjliga åtgärder för att göra investeringen uppföljningsbar ska 
vidtagas, t.ex. installation av särskild elenergimätare eller dylikt. 

Finansiering 

Finansiering ska genom ökad upplåning på bank med amorteringsplan som följer 
kalkylerad payofftid. Denna investeringstyp ska inte medräknas i de övriga 
investeringsbegränsningar, upplåningsbegränsningar som i övrigt gäller för VA-
huvudman. 

Uppföljning 

Investeringen följs upp enligt principerna för kalkylen som ligger till grund för 
investeringsbeslutet och ska redovisas årligen tills investeringen nått brytpunkten för 
när investeringen gett ett ekonomiskt överskott. 
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Gränsdragningsfrågor mellan investeringskategorier 
I flera fall kommer investeringar i praktiken utgöras av kombinationer mellan 
ovanstående kategorier. Fördelning ska sådana fall ske mellan kategorierna inför 
investeringsbeslut även om tillgängligt beslutsunderlag i detta skeda kan bedömas 
otillräckligt för en korrekt fördelning. 

Vanligas förekommande exempel framgår nedan: 

 I samband med utförande av nya överföringsledningar uppstår möjligheter att 
nyansluta fastigheter. 

 I samband med exploatering av nya bostads- och verksamhetsområden uppstår 
ofta både behov och möjligheter till förnyelse av befintliga VA-anordningar. 
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Finansiering av 
VA-investeringar

59



Sveriges 290 kommuner ansvarar för en stor del av den samhälls-
service som finns där vi bor. Kommunerna är skyldiga att ha vissa 
verksamheter enligt lag. Vatten och avlopp är en av dessa. År 2021 
ser branschen ett antal utmaningar för att fortsatt kunna vara en 
leverantör av långsiktigt hållbara vattentjänster. Exempelvis finns ett 
stort behov av en ökad investerings- och förnyelsetakt samt av nya 
pris- och affärsmodeller. 
 
Dagens infrastruktur försörjer 90 procent av befolkningen med rent 
vatten och avloppshantering. Den snabba utbyggnaden av avlopps-
reningen på 1950- och 60-talet skedde till största del med stats-
bidrag. Med avskrivna tillgångar och en låg investeringstakt har avgif-
terna för vatten och avlopp kunnat hållas låga. Anläggningarna har 
förbrukats, men kostnaden för nödvändiga investeringar har skjutits 
till framtida generationer.
 
Data från Svenskt Vatten ger en samlad bild av läget. Årligen investe-
ras 16 miljarder kr i kommunalt vatten och avlopp. Behovet är dock 
större. Enligt beräkningar från 2020 behöver investeringarna stiga till 
en nivå av närmare 23 miljarder kronor per år varje år den komman-
de tjugoårsperioden i nuvarande penningvärde (d.v.s. exklusive infla-
tion), för att svara upp mot de identifierade behoven. Det motsvarar 
en nivå som ligger cirka 40 procent över dagens nivå under perioden 
2020–2040. 

Svenskt Vattens kartläggning visar att många kommuner  
behöver öka investeringarna. Det handlar om att:   

• Bygga ut ledningsnät och kapacitet både till nya bostäder och till  
 de befintliga områden som idag inte har kommunalt VA men som  
 behöver det på grund av ökade krav på miljöskydd. 

• Öka takten i förnyelsen av ledningsnäten. Dagens förnyelsetakt  
 behöver öka med 40 procent.   

• Anpassa VA-infrastrukturen för kommande klimatförändringar.  
 
• Säkra dricksvattenkvaliteten genom att se till att alla vattenverk  
 har tillräckliga barriärer, alltså reningssteg.  

• Möta nya krav på avloppsrening vad gäller till exempel  
 läkemedelsrester och slamhantering.

Den kommunala VA-sektorn står alltså inför viktiga utmaningar.

Kommunalt VA: 
bakgrund och behov
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I kommunsektorns ekonomi har ett ökat demografiskt tryck börjat få 
konsekvenser. Andelen äldre stiger, samtidigt som andelen yrkes-
verksamma minskar, i en växande befolkning. På kort sikt är ekono-
min stark. Men på lång sikt står kommuner och regioner inför stora 
ekonomiska utmaningar.

Kommunsektorn ligger sedan några år tillbaka på höga investerings-
nivåer. Förutom demografin spelar även andra faktorer in. Det finns, 
inte bara på VA-området, ett omfattande behov av renovering och 
upprustning av infrastruktur och fastigheter som byggdes på 60- och 
70-talet. Dessutom blir hållbarhetsperspektivet, och vikten av att öka 
takten i den gröna omställningen, alltmer framträdande.

VA-investeringar är en del i den helhet kommunen behöver förhålla 
sig till. Men det finns också avgörande skillnader mellan VA-verksam-
heten och övriga delar av kommunal verksamhet. Basen för finansie-
ringen av VA-området är den VA-taxa som betalas av hushåll/abon-
nenter. VA-verksamheten är således inte skattefinansierad. Därmed 
är den i hög grad frikopplad från andra delar av den kommunala 
ekonomin. Detta ger i stor utsträckning andra grundförutsättningar 
och möjligheter när det kommer till investeringarna.

Kommunal ekonomi: 
långsiktig hållbarhet 
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Trots tuffare tider finns det ofta goda skäl att, där det finns tydliga 
nyttor, hålla investeringsnivåerna uppe. Detta gäller även för inves-
teringarna i VA-verksamheten. Inför beslut om investeringar är det 
angeläget att alltid göra en mångsidig analys av förutsättningarna. 

Förvaltning av tillgångar 
Det är viktigt att hålla god koll på lån, lånevolymer, skuldsättning och 
driftkostnader. Det är också viktigt att på kort och lång sikt säkra att 
man har en fungerande VA-verksamhet. Att ta upp lån för att hålla 
VA-systemet i gott skick är ofta en klokare prioritering än att genom 
att underfinansiera underhåll och upprustning dra på sig alltfler 
problem och brister. Precis som med nästan all annan infrastruktur 
är det billigare att jobba förebyggande än att ingripa reaktivt när svå-
righeterna väl uppstått. Proaktivitet lönar sig. I en kommunal ekono-
mi kan det alltså i vissa lägen vara mer ansvarsfullt att skuldsätta sig 
än att inte göra det. Situationen avgör. Därför gäller det att göra en 
allsidig bedömning.

Lån hos Kommuninvest
Kommuninvests kreditgivning utgår ifrån utlåningsramar. De fast-
ställs för kommunkoncernen som helhet och kan sägas vara be-
gränsningar för hur mycket som kan lånas ut till den aktuella kom-
munen innan en fördjupad analys behöver utföras. Ramarna ska 
inte ses som långsiktigt fastlåsta tak, utan ingår i en kontinuerlig och 
aktiv analysprocess med fokus på hur kommunen i fråga skulle klara 
ökad skuldsättning. Det mesta hänger på den finansiella styrkan. Så 
länge som en kommun har en god långsiktig kontroll och en grund-
läggande finansiell styrka – särskilt i form av goda resultat – ses hög 

Investeringar och lån 
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skuldsättning inte som ett problem i sig. En övervägande majori-
tet av kommunerna har för närvarande ett stort utrymme kvar att 
utnyttja inom sin utlåningsram. Givet de höga investeringsnivåerna, 
och de ökade finansieringsbehoven, bör varje kommun samtidigt ha 
en tydlig uppfattning om sin egen skuldsättning. Vilka skuldnivåer 
krävs för att säkra nödvändiga investeringar och vilka finansiella mål 
för koncernens balansräkning behövs för att säkerställa en stark och 
bärkraftig finansiell ställning? I denna analys behöver det finnas en 
tydlig långsiktighet.

Taxefinansiering
En kommunkoncerns budget har, generellt sett, tre delar: en som 
finansieras av taxor, en som mestadels finansieras av skatter samt 
ytterligare en som omfattar affärsdrivande rörelser. VA-verksam-
heten, inkl. investeringarna, finansieras av taxor och avgifter från 
brukarna av VA-tjänster. Investeringar i skolor och äldreboenden, å 
andra sidan, finansieras i huvudsak via skatteintäkter. Investeringar 
kan också ske inom ramen för det affärsdrivande. Lagar och reg-
ler klargör att det, i princip, inte ska finnas finansiell överlappning 
mellan taxefinansierad och annan kommunal verksamhet. Därmed 
finns det ingen reell konkurrens om investeringsutrymme. Om man 
kommer fram till att VA-kollektivet ska bära ökade eller minskade 
investeringar så inverkar det i stort sett inte på investeringsförutsätt-
ningarna i den övriga verksamheten. Och vice versa.

Hållbara möjligheter
VA-sektorn har över de senaste 5–10 åren flyttat fram sina posi-
tioner i hållbarhetsarbetet. Denna trend finns det all anledning att 
förstärka. I projektportföljen för Kommuninvests gröna obligationer 
är VA en spännande kategori. Den växer snabbt och utgör nu ca 15 
procent av de Gröna lånen. Projekten skapar stor miljönytta genom 
bl a minskade utsläpp (av kväve, fosfor och syreförbrukande ämnen), 
ökad energieffektivitet i avlopps- och reningsverk samt egenpro-
duktion av elektricitet och biogas. Genom att förstärka hållbarhets-
perspektivet i VA-investeringarna kan hållbarheten användas som 
ett verktyg för att generera mervärden, höja kvaliteten och säkra 
långsiktighet.
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• Investeringsbehoven är stora på flera håll. 

• Gör en VA-plan och en ekonomisk 10-årsplan för att skapa en mer  
 konkret bild av det lokala investerings-och upplåningsbehovet. 

• Det är ofta bättre att investera proaktivt än att reaktivt hantera  
 brister och problem. 

• Se till att ha långsiktig och god kontroll på vad som krävs för att  
 säkra både nödvändiga investeringar och en bärkraftig finansiell  
 styrka. 

• Skilj på VA-investeringar, som finansieras via taxor, och investe- 
 ringar i exempelvis skolor och äldreboenden, som i huvudsak  
 finansieras via skatter. 
 
• VA är ett högintressant område för starka hållbarhets- 
 investeringar. 

• Kontakta gärna oss för frågor och vägledning kring skuldsättning,  
 investeringsplaner och lämpliga upplåningsalternativ.

Huvudbudskap till 
dig som kommunal 
låntagare
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Bilaga 2 2024 2025 2026

Beskrivning av projektet

Prioritet 
2024

Investerings-
utgift

Kapitaltjänst-
kostnad Driftkostnad

Investerings-
utgift

Investerings-
utgift

Investerings-
utgift

VA investeringar
Ny investeringar
Vattenverk (Granebo) Nytt renovering och utbyggnad av vattenverk i Tomelilla 1 15 000 000 562 500 - 15 000 000 35 000 000 10 000 000
Överföringsledning Spjutstorp-Tomelilla Nedläggning av reningsverk som ersätts med överföringsledning 2 500 000 18 800 - 500 000 500 000 18 000 000
Summa nyinvesteringar 15 500 000 581 300 0 15 500 000 35 500 000 28 000 000

Reinvesteringar
Vattenverk Reinvestering inom samtliga vattenverk 1 4 000 000 260 000 - 4 000 000 9 000 000 4 000 000
Avloppsreningsverk Reinvestering inom samtliga avloppsreningsverk 1 4 000 000 260 000 - 4 000 000 2 000 000 2 000 000
Avloppspumpstationer Reinvestering inom samtliga avloppspumpstationer 1 1 000 000 65 000 - 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Ledningsnät Framtida ledningssaneringar - 11 350 000 10 850 000
Ledningsnät Skräddaregatan omläggning 2 750 000 28 100 750 000
Ledningsnät Skogsgatan sanering 470m 2 7 000 000 262 500 7 000 000
Ledningsnät Relining spill Kyrkogatan-Östergatan 410m 2 2 200 000 82 500 2 200 000
Ledningsnät Per Ågas gata-Stormg sanering kombi 2 2 700 000 101 300 2 700 000
Ledningsnät Åbogatan sanering 160m 2 2 400 000 90 000 2 400 000
Ledningsnät Ventilbyten Tomelilla 1 1 100 000 41 300 1 100 000 1 000 000 1 000 000
Ledningsnät Digitala vattenmätare 1 750 000 28 100 750 000 150 000 150 000

Summa reinvesteringar 9 000 000 1 218 800 0 25 900 000 24 500 000 19 000 000

Självfinansierade investeringar
VA-serviser 1 1 500 000 56 300 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Intäkter 1 -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000
Summa självfinansierade investeringar 0 56 300 0 0 0 0

Summa investeringar 24 500 000 kr 1 856 400 kr 0 kr 41 400 000 kr 60 000 000 kr 47 000 000 kr

2024
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 mars 2023 

 

Justerandes sign    

 

Sbnau § 22 Dnr SBN 2022/40 

Riktlinje för hundrastgårdar i Tomelilla 
kommun 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 
samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta riktlinje för hundrastgårdar i Tomelilla 
kommun, med handlingsid: Sbn 2023.xxx. Riktlinjen ska börja gälla från 2025-01-01. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 18 mars 2022 (Sbn § 29/2022) 
uppdra till förvaltningen att ta fram en strategi för hundrastgårdar i Tomelilla 
kommun. Strategin presenteras för samhällsbyggnadsnämnden under hösten 2022. 

 

Bakgrund 
Under pandemin har allt fler personer skaffat hund. En hund behöver stimuleras, 
vilket kan ske i det fria men alla veckor på året får normalt sett inte en hund vara lös 
och det är därför trevligt att släppa sin hund lös i en hundrastgård tillsammans med 
andra hundar. Varje år inkommer ett antal medborgarinitiativ om anläggande av 
hundrastgård. Ibland tillstyrkes dessa, men i de flesta fall avslås de. Förvaltningen ser 
ett behov att ta fram en hundrastgårdsstrategi som tar ställning till hur många 
hundrastgårdar som ska finnas och var dessa ska vara placerade och säkerställa att 
förvaltningen både har resurser för att sköta dem och verkställa investeringen. 
Strategin ska inte ta ställning till finansieringen av hundrastgårdarna, utan det är upp 
till investeringsberedningen och slutligen kommunfullmäktige som fattar beslut. 
 
Riktlinje för hundrastgårdar i Tomelilla kommun 
 
Under 2022 har samhällsbyggnadsverksamheten tagit fram en riktlinje för att peka ut 
lämplig plats och utformning på hundrastgårdar, för att åstadkomma en bra 
tillgänglighet på utbudet av hundrastning. 
 
Med tanke på den ekonomiska situation som kommunen befinner sig i föreslår 
samhällsbyggnadsverksamheten att riktlinjen ska börja gälla från och med 1 januari 
2025. 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 mars 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 22 forts. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnader tillkommer för uppförande och drift av anläggningarna. 

Barnperspektivet 
En hundrastgård nyttjas även av barn och barnfamiljer som rastar sina hundar. 

Miljöperspektivet 
En attraktiv utformning av rastgårdar kan bidra till en bättre miljö för hundar och 
dess ägare.  

Uppföljning 
Riktlinjer revideras och uppdateras löpande vid behov. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta riktlinje för hundrastgårdar i Tomelilla 
kommun, med handlingsid: Sbn 2023.773. Riktlinjen ska börja gälla från 2025-01-01. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, handlingsid: Sbn 2023.791. 

F 23_xx Riktlinje för hundrastgårdar i Tomelilla kommun, handlingsid: Sbn 
2023.773. 

Tidigare behandling 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 18 mars 2022 (Sbn § 29/2022) 
uppdra till förvaltningen att ta fram en strategi för hundrastgårdar i Tomelilla 
kommun. Strategin presenteras för samhällsbyggnadsnämnden under hösten 2022. 

_________ 

Beslutet skickas till:  

 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Kommunstyrelsen för kännedom 

Kommunikationschef Katrin Högborn 

KFS/Johanna Kandell 
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Dokumentansvarig politisk instans: 
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Tomelilla kommuns  
styrdokument 

Regeldokument 
Regeldokument är dokument som talar om hur kommunen ska arbeta. 
Regeldokument kan också vara lokala föreskrifter om olika bestämmelser  
som kan påverka kommuninvånare eller företag. 
R E G L E M E N T E N  R I K T L I N J E R  R U T I N E R  

Målinriktade dokument 
Målinriktade dokument visar vad kommunen vill uppnå, strävar efter eller har som mål. 
V I S I O N  P R O G R A M  O C H  S T R A T E G I E R  P L A N E R  H A N D L I N G S P L A N E R  
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1. Syfte 
Underlätta planering, projektering och anläggning för framtida hundrastområden och 
upprustning av befintliga. 

2. Inledning 
Det finns ett intresse för hundrastgårdar i Tomelilla kommun vilket bland annat har visats 
sig genom ett antal inkomna medborgarförslag och önskemål om hundrastgårdar.  

Tomelilla kommun har därför tagit fram en riktlinje för var och hur en hundrastgård ska 
uppföras. Ambitionen är att varje mindre tätort ska ha tillgång till en hundrastgård. 

3. Definition av hundrastgård 
En hundrastgård är ett mindre inhägnat och skyltat område för hundar. Området är ett 
gräs- eller grusområde där hundar kan släppas lösa. 

4. Lokalisering 
Tomelilla kommun har gjort en översyn av de platser som kan anses lämpliga för 
hundrastgårdar i Tomelilla centralort samt tätorterna i kommunen. 

Hundrastgårdar bör placeras i sammanhang med mötesplatser för andra aktiviteter, 
exempelvis i närheten av ett utegym. Så kallade dubbla hundrastgårdar för både mindre och 
större hundar kan övervägas vid välbesökta platser. 

5. Uppförande av en hundrastgård 
Förutsättningen för uppförandet av en hundrastgård är att den uppförs och sköts av 
samhällsbyggnadsverksamheten.  

Förutsättningar för uppförande av hundrastgård är: 

• Samråd ska ske med byalag och medborgare angående placering. 

• Ansökan hos bygglovsenheten om bygglov krävs för uppförande av hundrastgård. 

• Staket runt hundrastgården bör vara minst 1,2 meter högt och ha två separata entréer.  

• Det ska finnas en sittbänk i eller i anslutning till hundrastgården.  

• Platsen ska gestaltas så att den tillför en varierad och utmanande miljö för hundar samt 
att det finns skuggade platser. 

• Ordningsreglerna ska på ett tydligt sätt anslås vid anläggningen.  
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6. Tomelilla kommuns ansvar  
Tomelilla kommun, genom teknik- och serviceenheten inom 
samhällsbyggnadsverksamheten, utreder lämplig placering, uppför samt ansvarar för 
underhåll, drift och skötsel av anläggningen.  

7. Hundägarens ansvar 
• Hundar ska vara kopplade, utom på de hundrastgårdar och hundrastplatser som 

kommunen anvisat.  

• Hundägaren ska alltid se till att den egna hunden inte orsakar skada eller obehag för 
andra djur eller människor. 

• Hundägare som vistas med sin hund ute i naturen ska ha extra uppsikt över sin hund 
perioden 1 mars till 15 september så att hunden inte stör vilda djur som har ungar.  

(Mer om vad som gäller för hundar går att läsa i reglementet med lokala 
ordningsföreskrifter för Tomelilla kommun. Det finns på Ystad-Österlenregionens 
miljöförbunds webbplats.) 

8. Exempel på utformning av hundrastgård 
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9. Kostnadsberäkning (2022) på hundrastgård på 
cirka 200 kvadratmeter 

 

 

Arbete Mängd A’-pris Summa
Rivning, schakt
Förberedande arbete 30 000
Schakt för gräsyta och plattor, överblivna massor används till kullar m3 50 350 17 500

Markbyggnad
Plattyta, btg 350x350x60, 0-40 t=170 + sättsand m2 30 700 21 000
Plattrad, btg 350x350 som ovan m 60 400 24 000

Utrustning
Staket, h=1,20 m, kompl inkl grind m 60 600 36 000
Belysning st 2 10 000 20 000
Bänk och bord st 1 20 000 20 000
Latrintunna st 1 10 000 10 000
Papperskorg st 1 10 000 10 000
Skylt st 1 1 000 1 000
Lekutrustning, träd och stenar st 5 1 000 5 000

Plantering
Träd kvalité 16-18, inkl schakt, jord, plantering och planteringsstöd st 3 4 000 12 000
Buskar inkl schakt, jord och plantering m2 30 500 15 000
Häck inkl schakt, jord plantor och plantering m 25 600 15 000
Gräs inkl jord och sådd m2 200 100 20 000

Summa 256 500
Oförutsett, anslutande ytor mm, ca 10 % 25 000

Total investeringskostnad 281 500

Drift och underhållskostnader gräsklippning/sophämtning Reperationer
/år 20 000 10 000 30 000
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10. Platser för hundrastgårdar 

Spjutstorp 

Lunnarp 
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Skåne-Tranås 

 

Smedstorp 
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Onslunda 

 

Brösarp 
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Tomelilla 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 mars 2023 

 

Justerandes sign    

 

Sbnau § 23 Dnr SBN 2023/32 

Övertagande/rasering av 
belysningspunkter i Södra Kvärrestad 
och Smedstorp Gårdlösa 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 
samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med verksamhetens yttrande i 
ärendebeskrivningen. 

Ärendebeskrivning 
Eon håller på att renovera sitt stamnät i området vid Smedstorp Tomelilla Gårdlösa 
S:4 och vägen över flera markägare fram till Storgatan samt Södra Kvärrestad S:1, 
vilket innebär att Eon har fokus på att byta ut luftledningar med markförlagd kabel 
på en del av sträckorna. På de sträckor där vår kommunala gatubelysning berörs 
erbjuds kommunen att samförlägga nya kablar för den gatubelysning kommunen 
önskar att behålla. I de fall Eon inte schaktar längs väg där belysning är placerad kan 
kommunen välja att behålla befintliga trästolpar, bygga om anläggningen eller rasera 
gatubelysning enligt kommunens belysningsstrategi. Ett annat alternativ är att lämna 
över belysningsanläggningen till respektive fastighetsägare. 

Då gatubelysningsanläggningen ligger på enskilda fastigheter och samfällighetsväg, 
och där kommunen inte är huvudman, har kommunen inget intresse att driva dessa 
vidare. Berörda vägar är ingen genomfartsled för allmänhetens intresse, utan enbart 
som infartsväg till fastigheterna. 

Utifrån kommunens strategi Fall 2 kommunal belysning på väg med enskilt huvudmannaskap 
(vägförening eller enskilda markägare). 
När nätägaren gör upprustningar i sin eldistribution ersätter inte kommunen 
gatubelysningen på enskilda vägar utanför tättbebyggt område och sammanhållen 
bebyggelse. 

Vägföreningen och/eller markägaren kan själv/själva ta över gatubelysningen. 

Gatubelysningsanläggningen (9 st) i Södra Kvärrestad är i sämre skick. Befintliga 
trästolpar ägs av Eon, armar och armatur på stolpar ägs av kommunen.  

Gatubelysningsanläggningen (26 st) i Smedstorp finns på två vägar, dels inom S:4 och 
dels går vägen över ett antal fastigheter. (Tomelilla Tjustorp 12:21 och 150:1,  
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 mars 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 23 forts. 

 

Tomelilla Gårdlösa 12:6, 12:5, 17:2, 69:5) Anläggningen består både av luftledning 
och markförlagd kabel. Anläggningen är i ok skick. Trästolpar med luftledning ägs av 
Eon (sambyggd), övrig utrustning såsom arm, armatur och stolpe ägs av kommunen. 

Se bifogade kartor. 

 

Verksamhetens yttrande 
Med utgångspunkt i ärendebeskrivningen förordar vi att i första hand ta kontakt med 
berörda markägare om intresse finns för övertagande av gatubelysningsanläggningen. 

Detta innebär att hela anläggningen övergår med kostnad för material och 
elabonnemang till den markägare som visar intresse. 

Om inte intresse finns att överta anläggningen, väljer kommunen att rasera 
gatubelysningsanläggningen. 

Ekonomiska konsekvenser 
För överlämning till markägare är kostnaden ringa jämfört med att behålla 
anläggningen i vårt bestånd framöver. 

Raseringen är en engångskostnad som tas inom befintlig ram. 

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

Miljöperspektivet 
Minskad elförbrukning för kommunen. 

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

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med verksamhetens yttrande i 
ärendebeskrivningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, projektledare Ralp Hargemyr, handlingsid: Sbn 2023.792. 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 mars 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 23 forts. 

 

Södra Kverrestad gatubelysning, handlingsid: Sbn 2023.774. 

Smedstorp Gårdlösa gatubelysning, handlingsid: Sbn 2023.775. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

Teknisk chef Ulrika Olsson 
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STRATEGI FÖR KOMMUNAL 
VÄG- OCH GATUBELYSNING

2022-06-10
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BAKGRUND

I Tomelilla kommun finns idag ungefär 3200 belysningspunkter längs vägar, gator och i parker. Av dessa är ca 600 
punkter utmed väg med annan väghållare än kommunen, men som bekostas av kommunen.

När kommunen är huvudman för gator och allmänna platser, gäller i princip att belysningen utförts i enlighet med 
boverkets byggregler (2011:6) föreskrifter och allmänna råd, 3:1224 Belysning för orientering på tomter. 

-Belysningen längs tillgängliga och användbara gångvägar och vid parkeringsplatser, angöringsplatser för bilar och

friytor, ska utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan orientera sig.

I övrigt finns inga tvingande bestämmelser om väg- och gatubelysning.

Kommunen har alltså ingen grundläggande skyldighet att ombesörja belysning i tätorter och på landsbygden.
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FUNKTION 

Belysningens funktion är att:

- öka trafiksäkerhet

- öka tillgänglighet

- minska risk för brottslighet

- försvåra vandalisering

- hjälpa till med orientering

- skapa god miljö

- ökad trygghetskänsla.
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ANSVAR

Kommunens beslutande instans i frågor om belysning är samhällsbyggnadsnämnden. 
Enligt reglementet har nämnden även ansvar för trafiksäkerhet.
Kommunens beslut om ny belysning eller avveckling av väg- och gatubelysning kommer
göras efter bedömning utifrån denna strategi.

Ny belysning eller avveckling av belysning ska vid varje tillfälle lyftas för beslut i 
samhällsbyggnadsnämnden.
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HANTERING

Vi jobbar efter tre typfall vilka beskrivs på kommande sidor.

Fall 1. Kommunal belysning på statlig väg utanför tätbebyggt område och samlad bebyggelse.

Fall 2. Kommunal belysning på väg med enskilt huvudmannaskap (vägförening eller enskilda 
markägare).

Fall 3. Kommunal belysning på det prioriterade statliga vägnätet.
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FALL 1.

När nätägaren gör upprustningar i sin eldistribution ersätter inte kommunen 
gatubelysningen som ligger utanför tättbebyggt område* eller sammanhållen 
bebyggelse*. Berör 10 platser och 70 belysningspunkter.

*tätbebyggt område. Beslutas av kommunen genom lokala trafikföreskrifter. 

*sammanhållen bebyggelse = Bebyggelse på tomter som gränsar till varandra

eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark (PBL kap 1 § 4).

Beslut Bn § 5/2015 Sammanhållen bebyggelse
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EX FALL 1. VÄG MELLAN SPJUTSTORP 
HEDEBERGA (STATLIG VÄG 1561).  
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FALL 2.

När nätägaren gör upprustningar i sin eldistribution ersätter inte kommunen gatubelysningen 
på enskilda vägar utanför tättbebyggt område* och sammanhållen bebyggelse*. Berör 4 
platser och 30 belysningspunkter.

Vägföreningen och/eller markägaren kan själv/själva ta över gatubelysningen.
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EX FALL 2. SÖDRA KVERRESTAD
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FALL 3. 

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

Berör 4 platser och 40 belysningspunkter.

Kommunen ska även arbeta aktivt för att Trafikverket tar över belysningsanläggningar längs 
det övriga statliga vägnätet.
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EX FALL 3. RV 11 MELLAN 
SVAMPARONDELLEN OCH TRYDEVÄGEN 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 mars 2023 

 

Justerandes sign    

 

Sbnau § 24 Dnr SBN 2023/31 

Förslag till utökat verksamhetsområde 
omfattande dricks- och spillvatten för 
delar av Smedstorp/Gårdlösa 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 
samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
verksamhetsområde omfattande dricksvatten och spillvatten för delar av 
Smedstorp/Gårdlösa 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.   

Under 2012–2013 byggdes VA-nätet ut i delar av Smedstorp/Gårdlösa. De 
fastighetsägare som var intresserade anslöt sig genom VA-avtal. I utbyggnaden tog 
man höjd för att alla fastigheter skulle ansluta sig frivilligt efterhand.  

För att säkra att dessa fastigheter i framtiden kan ansluta sig bör verksamhetsområde 
inrättas på fastigheterna. Dock kommer fastigheterna ej tvingas koppla in sig förrän 
deras nuvarande enskilda anläggningar blivit utdömda. 

Ekonomiska konsekvenser 
Österlen VA AB har inte identifierat några konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Österlen VA AB har inte identifierat några konsekvenser. 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 mars 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 24 forts. 

Miljöperspektivet 
Österlen VA AB har inte identifierat några konsekvenser. Förvaltningen anser att 
miljöperspektivet påverkas positivt genom att enskilda anläggningar byts ut mot 
kommunala anläggningar. 

Uppföljning 
Vid behov. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
verksamhetsområde omfattande dricksvatten och spillvatten för delar av 
Smedstorp/Gårdlösa i enlighet med bilagt kartmaterial.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn 
2023.793. 

Karta - Förslag till utökat verksamhetsområde omfattande dricks- och spillvatten för 
delar av Smedstorp/Gårdlösa, handlingsid: Sbn 2023.439. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunfullmäktige 

Österlen VA AB 
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Datum
2022-12-22

Skala
1:4000

Koordinatsystem plan: SWEREF 991330
Koordinatsystem höjd: RH 2000

Fastighetsgräns
Redovisning av fastighetsgränser i kartan
har ingen rättsverkan.

Förslag till utökat verksamhetsområde, VO

Verksamhetsområde för spill- och dricksvatten

Förslag till verksamhetsområde för spill- och
dricksvatten
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 mars 2023 

 

Justerandes sign    

 

Sbnau § 25 Dnr SBN 2023/41 

Särskilt uppdrag från kommunfullmäktige 
- säkerhet och trygghetsskapande 
åtgärder på kommunala gator och platser 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 
samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag, med 
förändringen att ha kvar den bänk på Norregatan som förvaltningen föreslagit att ta 
bort, i bilaga Rapport - Förslag på säkerhet och trygghetsskapande åtgärder på kommunala gator 
och platser och översänder detsamma kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2022 (Kf § 118/2022) att 
uppdra följande till samhällsbyggnadsnämnden: 

 

”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.” 

 

Rapport  
Se bilaga: Rapport - Förslag på säkerhet och trygghetsskapande åtgärder på 
kommunala gator och platser, handlingsid: Sbn 2023.776. 

Ekonomiska konsekvenser 
Vissa åtgärder kräver större investeringar. 

Barnperspektivet 
Åtgärderna lägger stor vikt på säkerheten för barn. 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 mars 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 25 forts. 

Miljöperspektivet 
Åtgärderna förväntas bidra till en bättre och säkrare utemiljö. 

Uppföljning 
Uppföljning bör ske vid varje ny politisk mandatperiod. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag i bilaga 
Rapport - Förslag på säkerhet och trygghetsskapande åtgärder på kommunala gator och platser 
och översänder detsamma kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, handlingsid: Sbn 2023.794. 

Rapport - Förslag på säkerhet och trygghetsskapande åtgärder på kommunala gator 
och platser, handlingsid: Sbn 2023.776. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Inger Åbonde (S) och Thony Blomgren (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
med förändringen att ha kvar den bänk på Norregatan som förvaltningen föreslagit 
att ta bort.  

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

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunstyrelsen  

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
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Förslag på åtgärder som kan öka 
den upplevda tryggheten
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Förslag på trygghetsskapande och trafiksäkerhetshöjande åtgärder på kommunala 
gator och platser. Baserat på EST (effektiv samordning för trygghet), 
samt trafikolyckor i kommunen mellan 2010-2022. Källa: STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition)
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Samhällsbyggnadsnämnden har fått  i uppdrag att utreda och 
återkomma till kommunstyrelsen i april 2023 med förslag på 
åtgärder som kan öka den upplevda tryggheten. Det kan vara 
genom satsningar på den fysiska infrastrukturen, såsom belysning 
och hastighetsdämpning, men också genom andra 
trygghetsskapande åtgärder, såsom övervakningskameror.

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.

Nedan redovisas åtgärdsförslag vid upplevda otrygga 
platser.
Baserat på kommunens EST (effektiv samordning för 
trygghet).
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Diagrammet visar att det är förhållandevis få olyckor på 
kommunala gator. De gator som avviker är de som har den 
största trafikintensiteten. 
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I de mindre tätorterna följer olycksstatistiken
i princip invånarantal samt meter kommunal 
väghållning.
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Åtgärder på kommunala gator 
- med budgetförslag samt år för utförande
Åtgärderna innefattar en översyn av platsen i sin helhet som då kan innebära byggande av cykelvägar 
och gångvägar/överfarter och avsmalningar, men även förbättringar av belysningen enligt standard 
VGU (vägar och gators utformning).
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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 2023/4 
 
Datum 21 mars 2023 

 

Redovisning av delegeringsbeslut 
februari 2023 – 
samhällsbyggnadsnämnden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegeringsbeslut för 
februari 2023 och lägger densamma till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegeringsbeslut för samhällsbyggnadsnämnden gällande februari 
2023 samt månadsrapport bostadsanpassning gällande februari 2023. 

Bostadsanpassning 
Redovisningen av bostadsanpassning avser en spisvakt samt ett stödhandtag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2023-03-21. 
Delegeringsbeslut februari 2023, handlingsid: Sbn 2023.777. 
Månadsrapport bostadsanpassning februari 2023, handlingsid: Sbn 2023.778. 
 
Samhällsbyggnad övergripande 

Johanna Kandell 

Nämndsekreterare 
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Postlista 

      

            

          
  

Utskriftsdatum: 
 

2023-03-01 
 

Utskriven av: 
 

Eva Lärka 
 

            

   
         

 

Diarieenhet: 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

         
      
    

2023-02-01 - 2023-02-28 
 

 

Datum: 
       

         
       
    

Inkomna, Upprättade 
  

 

Riktning: 
       

 

Avdelning: 
 

Alla 
 

         

 

Handläggare: 
   

Alla 
  

 

Sekretess: 
   

Visas ej 
 

         

            

  

     

  

Handlingsid I/U/K Beskrivning Dokumenttyp 

Datum  Avsändare/Mottagare Handläggare 

Ärendenummer  Ärendemening Avdelning 

  Fastighetsbeteckning  

2023.408 I Beslut angående tävling på väg, 
Simrishamnsmixen den 1 april 2023 – 
diarienummer: 258-41724-2022 

Beslut 

2023-02-01  Länsstyrelsen Skåne Gabriella Galakvosciute 

SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
ordningsföreskrifter 2022 

Gata/Park/Natur 

    

2023.412 U Yttrande gällande överklagande mål nr 13680-
22, laglighetsprövning enligt kommunallagen 

Yttrande 

2023-02-01  Samhällsbyggnadsnämnden Johan Linander 
SBN 2022/156  Försäljning av del av fastighet Tomelilla 

Ramsåsa 12:1 till Egit Fastighets AB 
Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2023.422 I PDFkvitto-Grävtillstånd Mejerivägen, Trollesväg 
Lunnarp-1065 

Ansökan 

2023-02-02  Teleservice Eva Lärka 

SBN 2023/13  Ansökan om grävningstillstånd 2023 Gata/Park/Natur 
    

2023.441 U Delegeringsbeslut - Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad 

Delegeringsbeslut 

2023-02-06  ***Sekretess*** Gabriella Galakvosciute 

SBN 2023/26  Ansökan om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad 

Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2023.447 I PDFkvitto-Grävtillstånd-1094 Bangatan 10,13 Ansökan 

2023-02-06  Teleservice Eva Lärka 

SBN 2023/13  Ansökan om grävningstillstånd 2023 Gata/Park/Natur 
    

2023.451 I PDFkvitto-Grävtillstånd -1097 Nygatan 31 
 
 

Ansökan 

2023-02-06  Österlen VA Eva Lärka 
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SBN 2023/13  Ansökan om grävningstillstånd 2023 Gata/Park/Natur 
    

2023.458 I PDFkvitto-Grävtillstånd-1099  Eva Holmgrens 
väg 28-29 

Ansökan 

2023-02-06  Österlen VA Eva Lärka 

SBN 2023/13  Ansökan om grävningstillstånd 2023 Gata/Park/Natur 
    

2023.459 I PDFkvitto-Grävtillstånd-1098 Dammgatan 3 Ansökan 

2023-02-06  Österlen VA Eva Lärka 

SBN 2023/13  Ansökan om grävningstillstånd 2023 Gata/Park/Natur 
    

2023.464 I PDFkvitto-Grävtillstånd-1100  Skalgatan 5 Ansökan 

2023-02-06  Österlen VA Eva Lärka 

SBN 2023/13  Ansökan om grävningstillstånd 2023 Gata/Park/Natur 
    

2023.469 I PDFkvitto-Grävtillstånd-1096 Per-Ågas väg 7 Ansökan 

2023-02-08  Österlen VA Eva Lärka 

SBN 2023/13  Ansökan om grävningstillstånd 2023 Gata/Park/Natur 
    

2023.443 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan 

2023-02-08  ***Sekretess*** Mats Strömberg 

         Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2023.444 U Delegeringsbeslut - parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad  

Delegeringsbeslut 

2023-02-08  ***Sekretess*** Gabriella Galakvosciute 

SBN 2023/27  Ansökan om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad 

Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2023.445 I Ansökan om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad 

Ansökan 

2023-02-08  ***Sekretess*** Gabriella Galakvosciute 

SBN 2023/33  Ansökan om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad 

Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2023.475 I Ansökan om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad 

Ansökan 

2023-02-09  ***Sekretess*** Gabriella Galakvosciute 

SBN 2023/34  Ansökan om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad 

Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2023.478 I Ansökan om försköningsbidrag - Övraby-
Nedraby Byalag 

Ansökan 

2023-02-09  Övraby-Nedraby Byalag Håkan Berggren 

SBN 2023/23  Ansökan om bidrag till försköning i byarna 2023 Gata/Park/Natur 
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2023.479 U Beställning av Fordonsflytt LYU323 - 
Simrishamnsvägen 

Anmälan 

2023-02-09  Securitas Eva Lärka 

SBN 2023/20  Beställning av fordonsflytt 2023 Gata/Park/Natur 
    

2023.481 I Ansökan om tillfällig försäljning/torghandel-1137  
/ asma@fysab.se 

Ansökan 

2023-02-09  FYS gruop AB Aleksandra Borg 

SBN 2023/35  Ansökan om tillfällig försäljning/torghandel 2023 Gata/Park/Natur 
    

2023.485 U Beställning av fordonsflytt CSF317 - 
Simmaregatan vändzonen 

Anmälan 

2023-02-10  Securitas Eva Lärka 

SBN 2023/20  Beställning av fordonsflytt 2023 Gata/Park/Natur 
    

2023.487 I PDFkvitto-Grävtillstånd-1009 - Magistervägen 7 
Uppdaterad 

Ansökan 

2023-02-10  Transtema Eva Lärka 

SBN 2023/13  Ansökan om grävningstillstånd 2023 Gata/Park/Natur 
    

2023.496 I Ansökan om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad 

Ansökan 

2023-02-10  ***Sekretess*** Gabriella Galakvosciute 

SBN 2023/36  Ansökan om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad 

Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2023.501 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, beslut 
samt offert  

Ansökan 

2023-02-10  ***Sekretess*** Mats Strömberg 

         Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2023.504 I Ansökan om försköningsbidrag - Eljaröd / 
Ludaröds Byalag 

Ansökan 

2023-02-10  Eljaröd/Ludaröds Byalag  Håkan Berggren 

SBN 2023/23  Ansökan om bidrag till försköning i byarna 2023 Gata/Park/Natur 
    

2023.505 U Beställning av fordonsflytt UUK093 - 
Wranérgatan  

Anmälan 

2023-02-13  Securitas Eva Lärka 

SBN 2023/20  Beställning av fordonsflytt 2023 Gata/Park/Natur 
    

2023.566 U Delegeringsbeslut - Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad  

Delegeringsbeslut 

2023-02-13  ***Sekretess*** Gabriella Galakvosciute 

SBN 2023/36  Ansökan om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad 

Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 
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2023.547 I PDFkvitto-Grävtillstånd-1167 - Västra 
Vinkelgatan 

Ansökan 

2023-02-13  One Nordic Eva Lärka 

SBN 2023/13  Ansökan om grävningstillstånd 2023 Gata/Park/Natur 
    

2023.550 I PDFkvitto-Grävtillstånd-1175 - Torggatan 5 Ansökan 

2023-02-13  Network Eva Lärka 

SBN 2023/13  Ansökan om grävningstillstånd 2023 Gata/Park/Natur 
    

2023.509 I Ansökan om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad 

Ansökan 

2023-02-13  ***Sekretess*** Gabriella Galakvosciute 

SBN 2023/39  Ansökan om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad 

Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2023.510 U Delegeringsbeslut - Yttrande om marknad, loppis 
– Storgatan, Fortunavägen i Smedstorp 2023-
04-07 kl. 08:00-19:00, A651.192/2022 

Delegeringsbeslut 

2023-02-13  Polismyndigheten  Gabriella Galakvosciute 

SBN 2023/17  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
ordningsföreskrifter 2023 

Gata/Park/Natur 

    

2023.513 I Ansökan om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad 

Ansökan 

2023-02-13  ***Sekretess*** Gabriella Galakvosciute 

SBN 2023/37  Ansökan om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad 

Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2023.516 I Ansökan om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad 

Ansökan 

2023-02-13  ***Sekretess*** Gabriella Galakvosciute 

SBN 2023/38  Ansökan om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad 

Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2023.554 I PDFkvitto-Grävtillstånd-1184 - Markvägen 2 Ansökan 

2023-02-14  Teleservice Eva Lärka 

SBN 2023/13  Ansökan om grävningstillstånd 2023 Gata/Park/Natur 
    

2023.521 I Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2023 
- Lilla Kemenar 

Ansökan 

2023-02-14  LILLA KEMENAR Martin Wassenius 

SBN 2023/35  Ansökan om tillfällig försäljning/torghandel 2023 Gata/Park/Natur 
    

2023.580 I  Ansökan om försköningsbidrag - Bertilstorps 
byagille 

Ansökan 

2023-02-16  Bertilstorps byagille Håkan Berggren 

SBN 2023/23  Ansökan om bidrag till försköning i byarna 2023 Gata/Park/Natur 
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2023.569 I Begäran protokollsutdrag för beslutet om 
planbesked och planuppdrag för detaljplaner för 
"Kv. Fjäriln", "Skölden 4 och 8", "Del av kv 
Baneret", "Skölden 7", "Tomelilla 10 Södra"  /  

Begäran 

2023-02-16  Ahmad Daoud  Marcus Carlevåg 

         Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2023.578 I  Ansökan om försköningsbidrag - Ramsåsa 
Åldermansgille Byalag 

Ansökan 

2023-02-20  Ramsåsa Åldermansgille Byalag Håkan Berggren 

SBN 2023/23  Ansökan om bidrag till försköning i byarna 2023 Gata/Park/Natur 
    

2023.597 U Yttrande gällande överklagat beslut om avslag 
på ansökan om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad § 3/2022 

Tjänsteskrivelse 

2023-02-21  Länsstyrelsen Skåne Gabriella Galakvosciute 

SBN 2022/161  Ansökan om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad  

Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2023.594 U Delegeringsbeslut - Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad 

Delegeringsbeslut 

2023-02-22  ***Sekretess*** Gabriella Galakvosciute 

SBN 2022/185  Ansökan om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad 

Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2023.595 U Delegeringsbeslut - parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad  

Delegeringsbeslut 

2023-02-22  ***Sekretess*** Gabriella Galakvosciute 

SBN 2023/33  Ansökan om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad 

Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2023.601 U Delegeringsbeslut - Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad 

Delegeringsbeslut 

2023-02-23  ***Sekretess*** Gabriella Galakvosciute 

SBN 2023/38  Ansökan om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad 

Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2023.602 U Delegeringsbeslut - Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad 

Delegeringsbeslut 

2023-02-23  ***Sekretess*** Gabriella Galakvosciute 

SBN 2023/39  Ansökan om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad 

Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2023.603 U Delegeringsbeslut - Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad 

Delegeringsbeslut 

2023-02-23  ***Sekretess*** Gabriella Galakvosciute 

SBN 2023/34  Ansökan om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad 

Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 
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2023.667 U Beställning av fordonsflytt Moped svart Anmälan 

2023-02-24  Securitas Eva Lärka 

SBN 2023/20  Beställning av fordonsflytt 2023 Gata/Park/Natur 
    

2023.664 I Ansökan om försköningsbidrag - Tranås 
Ungdomsförening 

Ansökan 

2023-02-27  Tranås Ungdomsförening Håkan Berggren 

SBN 2023/23  Ansökan om bidrag till försköning i byarna 2023 Gata/Park/Natur 
    

2023.665 U Delegeringsbeslut - Yttrande om tillstånd till 
idrottsevenemang, A732.734/2022, löpning, The 
Gax 100 miles, Start och målområde Sankt 
Kunts Torg, Ystad, 2023-07-22 07:00 – 2023-07-
23 20:00 

Delegeringsbeslut 

2023-02-27  Polismyndigheten Polismyndigheten  Gabriella Galakvosciute 

SBN 2023/17  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
ordningsföreskrifter 2023 

Gata/Park/Natur 

    

2023.669 I Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2023 
-  Jarlstam fyndmarknad AB  

Ansökan 

2023-02-27  Jarlstam fyndmarknad AB Gabriella Galakvosciute 

SBN 2023/35  Ansökan om tillfällig försäljning/torghandel 2023 Gata/Park/Natur 
    

2023.668 U Delegeringsbeslut - Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad 

Delegeringsbeslut 

2023-02-27  ***Sekretess*** Gabriella Galakvosciute 

SBN 2023/25  Ansökan om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad 

Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2023.671 I Ansökan om försköningsbidrag - Frörums Byalag Ansökan 

2023-02-28  Frörums Byalag  Håkan Berggren 

SBN 2023/23  Ansökan om bidrag till försköning i byarna 2023 Gata/Park/Natur 
    

2023.672 I Ansökan om försköningsbidrag - Sillaröds 
byaförening  

Ansökan 

2023-02-28  Sillaröds byaförening  Håkan Berggren 

SBN 2023/23  Ansökan om bidrag till försköning i byarna 2023 Gata/Park/Natur 
    

2023.673 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, samt 
intyg  

Ansökan 

2023-02-28  ***Sekretess*** Mats Strömberg 

         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: 2023-02-01 Till: 2023-02-28 Utskrift: 2023-03-01

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Belopp

BAB 2022-029 Bifall 2023-02-07 1 413 kr

BAB 2022-039 Delvis bifall 2023-02-22 9 100 kr

Summa: 10 513 kr

Antal poster: 2 st

Total summa: 10 513 kr

Totalt antal poster: 2 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: 10 513 kr

Totalt antal poster: 2 st

114



 

 

   

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 21 mars 2023 

 

Redovisning av anmälningsärenden 
2023-03-31 – samhällsbyggnadsnämnden 

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

Ärendebeskrivning 
Redovisning av anmälningsärenden för samhällsbyggnadsnämnden 2023-03-31: 
 

• Miljö- och naturpriset 2022 delades ut 13 mars 2023 på Tryde 1303 på 
Naturskyddsföreningen i Tomelillas årsmöte. Priset delas mellan Åsgårds 
gårdsbutik och Mathias Kreissig. 

• Österlen VA AB - månadsrapport Tomelilla januari 2023 
• Österlen VA AB - månadsrapport Tomelilla februari 2023 
• Beslut - Rev § 11/2023 Riskanalys och revisionsplan 2023 
• Revisionsplan med riskanalys 2023 för Tomelilla kommun_förkortad version 
• Beslut - Kf § 9/2023 Framtida hantering av kommunens fibernät 
• Protokoll 2023-03-17 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott §§ 18-27  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2023-03-21. 

Österlen VA AB - månadsrapport Tomelilla januari 2023, handlingsid: Sbn 2023.574. 
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2 (2) 

Österlen VA AB - månadsrapport Tomelilla februari 2023, handlingsid: Sbn 

2023.806. 

Beslut - Rev § 11/2023 Riskanalys och revisionsplan 2023, handlingsid: Sbn 

2023.755. 

Revisionsplan med riskanalys 2023 för Tomelilla kommun_förkortad version, 

handlingsid: Sbn 2023.754. 

Beslut - Kf § 9/2023 Framtida hantering av kommunens fibernät, handlingsid: Sbn 

2023.756. 

Protokoll 2023-03-17 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott §§ 18-27 signerat, 

handlingsid: Sbn 2023.844. 

 
Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

 

Johanna Kandell 

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

 

  

  

 

VD har ordet 
 
Året börjar i full fart med 
fokus på de ekonomiska 
förutsättningarna som är 
skapade av föregående års 
inflationstakt samt ökade 
elkostnader. Elkostnader 
som blivit kända efter 
arbetet med budget och VA-taxa varit färdigställt 
gör att dessa kostnader idag ej blivit hanterade. 
Detta drabbar framför allt Va-anläggningen i 
Simrishamn eftersom priset går upp med 4 gånger 
mot budget. 
 
Denna typ av ökning göra att det kommer att vara 
utmanande att driva VA-verksamheten eftersom 
det i praktiken innebär att vi kommer att leverera 
olika kvalitetsnivåer till kommunerna baserat på 
de antagna budgetarna. Politiska diskussioner 
pågår dock för att hantera detta som är en 
extraordinär händelse, som bäst löses genom att 
anpassa VA-taxorna långsiktigt så att de åter 
kommer i balans. 
 
Kortsiktiga åtgärder blir att minska på exempelvis 
ventilmotionering, luftvattenspolning, spolning av 
avloppssystem, råttbekämpning och 
grönyteskötsel. Det framskjutna underhållet 
kommer innebära mindre besparingar på kort sikt 
vilket måste kompenseras längre fram.  
 
 
Johan Persson 
VD 
 

Viktiga händelser  
 
 Personal till två tjänster, 

ersättningsrekryteringar, har rekryterats. En 
drifttekniker till produktion respektive en 
service- och underhållstekniker. 

 Tomelillas och Simrishamns kunddatabaser 
har nu slagits ihop, vilket kommer innebära 
fler digitala möjligheter i framtiden. 

 
 
 

HR 
Under månaden tillträdde våra efterlängtade nya 
medarbetare till sina tjänster för att stötta oss 
inom Upphandling, IT samt Säkerhet. För att fylla 
upp vakanser inom produktion har två 
ersättningsrekryteringar genomförts varav den 
ene redan är i operativ drift som drifttekniker 
inom avdelning produktion. Den andre nye 
medarbetaren tillträder under februari månad som 
service- och underhållstekniker. 
 
Som tidigare meddelats så gick bolaget vid 
årsskiftet över till ett eget lönehanteringssystem, 
Flex HRM. Erfarenheten så här långt är att 
systemet blivit väl mottaget bland medarbetarna 
och data om vad vi gör strömmar in. Först nu har 
det blivit tydligt vilka insatser som görs var och hur 
mycket tid som läggs på respektive kommun. 
 
Ekonomi 
 
Arbete med bokslut och årsredovisning har varit i 
fokus under hela januari månad för att tillse att allt 
är klart i tid för att synka in i de kommunala 
processerna. 
 
Simrishamn 
Den 28/11 2022 tog Kommunfullmäktige beslut 
angående 2023 års VA-taxa vilket innebar en 
genomsnittlig ökning med 7% av 
brukningsavgifterna. Österlen VA aviserade ett 
behov av en genomsnittlig ökning om 12% av 
brukningsavgifterna för att uppnå 
självkostnadsprincipen inom VA-verksamheten. 

Efter förslaget lämnats så har nya kostnader 
framkommit på grund av att elpriset för 
kommande år fastställdes, i enligt med gällande 
reglering i det befintliga el-avtalet. 

Dessa kostnadsökningar har inte varit med som ett 
underlag inför förslaget på VA-taxa utan dessa har 
blivit kända först senare. 
Det innebär att antagen budget för de tjänster 
som Österlen VA planerar utföra till Simrishamns 
kommun uppgår till 59 000 tkr. I lämnat förslag 
från Österlen VA till Simrishamns kommun uppges 

Månadsrapport januari 2023 
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Österlen VA AB l Org nr: 559244-4029 l Nybogatan 2B, 273 30 Tomelilla  
0417-77 78 00 l osterlenva.se l kontakt@osterlenva.se  

att behovet inom drift och underhållstjänster 
uppgår till 62 500 tkr exklusive ökade elkostnader. 
 
De tillkommande elkostnaderna beräknas till cirka 
10 000 tkr för helåret vilket gör att det totala 
beräknade behovet uppgår till 72 500 tkr. 
Beslutad driftbudget innebär stora konsekvenser 
för VA-verksamheten i Simrishamns kommun. De 
ökande elkostnaderna gör att det finns en obalans 
i budgeten vilket gör att prioriteringar måste göras 
för att dämpa den negativa effekten. Diskussioner 
pågår med VA-huvudmannen om hur 
elkostnaderna ska hanteras eftersom dess inte 
varit kända i budgetprocessen. För att dämpa 
effekten kommer det krävas att förebyggande och 
planerat underhåll bortprioriteras eller skjuts på 
framtiden. Det innebär exempelvis att 
ventilmotionering, luftvattenspolning, spolning av 
avloppssystem, råttbekämpning, grönyteskötsel, 
mm kommer att tas bort ur budgeten. Dessa 
kostnader kommer dock inte att försvinna utan de 
behöver hanteras i kommande budgetarbete. 
 
Tomelilla 
Den 30/11 2022 tog Kommunfullmäktige beslut 
angående 2023 års VA-taxa i enlighet med förslag 
från Österlen VA. Förslaget innebar en taxeökning 
med 2,5% för år 2023 med en plan för en 5% 
taxeökning för 2024 och 2025. VA-taxan i Tomelilla 
för år 2023 beräknas var i balans och uppfylla 
kravet på självfinansiering. 
 
 
 
Produktion 
Dessvärre fick vi ett större drifthaveri på Kiviks 
reningsverk under månaden då bl.a. ett av våra två 
membranfilter havererade. Reparationsarbetena 
planeras att vara färdigställda under februari. 
Parallellt med detta har ett rejält omtag med CE-
märkning av anläggningen gjorts samt yttre 
återställningsarbeten pågått. Beträffande de yttre 
arbetena kommer merparten av dessa blivit 
genomförda innan februari månads utgång. Det 
sista kommer att göras under våren då det blivit 
varmare ute. 
 

 

Membranfilter i Kiviks reningsverk.  
 
Mysteriet varför Smedstorps vattenverk inte är 
tätt nog för att stänga insekter ute fortgår. Möte 
med entreprenören har hållits och fortsättning lär 
följa under året. 
 
Fågeltofta Vattenverk samt Gladsax högreservoar 
har fräschats upp medelst invändig målning. På 
Vitaby Vattenverk ersatte vi vår gamla spolpump, 
som tjänat oss länge, med en ny. Den gamla 
pumpen kommer att ses över innan den hamnar 
på vårt reservdelslager som reservpump. En 
reservpump som kan användas vid ett eventuellt 
framtida akut haveri. 
 
Projekt 
 

 

Relining på Malmövägen i Tomelilla.  
 
Rörnät 
Från den första januari började den nya 
organisationen att gälla. Drift och underhåll är nu 
delad i Rörnät och Produktion. Rörnät ansvarar för 
driftledningsnät, entreprenad och lager. Samtidigt 
började den nya beredskapsorganisationen gälla. 
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Det innebär att det finns tre personer i beredskap, 
vatten, avlopp och rörnät.  
 
Arbetet med ett nytt exploateringsområde i 
Brantevik har startats upp. Österlen VA står för 
arbetet med att bygga ut ledningssystemet för VA 
till sammanlagt nio fastigheter. Arbetet ska vara 
klart v 7.  
 
Arbetet på matarledningen på Branteviksvägen 
pågår och kommer vara klart v 8.  
 

  

 
Kundtjänst 
Sammanslagningen till en och samma kunddatabas 
är slutförd och kundfakturor kan nu hanteras på 
ett smidigt sätt i ett och samma system, oavsett 
kommun. Det har kommit in få anslutningsärende i 
januari, om det är julledigheten eller omvärlden 
som påverkar återstår att se. 
 
Vad är på gång framöver? 
 Gladsax högreservoar kommer, i början av 

2023, kompletteras med nytt säkert staket.  
 Kiviks reningsverk, yttre återställningsarbeten 

kommer att slutföras under våren 2023. 
 Många ärende skulle våra kunder kunna 

hantera direkt via e-tjänster, såsom ”Mina 
sidor”, nu när kunddatabaserna är 
sammanslagna kan vi ta ett steg närmare att 

finna den lösning som erbjuder bredast 
service till kunderna.  
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Statistikbilaga 

Avloppsrening 
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Vattenproduktion 

 

 

 

Rörnät 

Akuta åtgärder Simrishamns kommun: 
  jan-22 jan-23 feb-22 

Vattenläckor 1 2 4 

Ventilbyte 4 4 4 

Avloppsras 0 3 1 

Nyanslutningar - 3 - 
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Akuta åtgärder Tomelilla kommun:   
  jan-22 jan-23 feb-22 

Vattenläckor 1 1 2 

Ventilbyte 6 0 0 

Avloppsras 0 0 0 

Nyanslutningar - 1 - 
 

Kundtjänst- och internservice 

Växel Januari December 

Antal inkomna samtal  499 st 589 st  

Genomsnittlig kötid 36 sek 57 sek 

Övrig kundtjänst Simrishamn Tomelilla 

Antal kunder 9 308 st 3 708 st 

Antal inkomna mejl 346 st 99 st 

Inkomna bygglovsremisser 15 st 3 st 

Inkomna anslutningsärende 4 st 1 st 

Mätarservice Simrishamn Tomelilla 

Andel digitala mätare 41% 14% 
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VD har ordet 
Månaden har innehållet 
både positiva och negativa 
nyheter. Tyvärr har en del 
haverier i anläggningarna 
inträffat och vi har även 
haft kvalitetsproblem i 
projekt som genomförts av 
externa entreprenörer. Det 
som är väldigt positivt är 
hur bra verksamheten hanterat detta. Med ett 
stort engagemang har lösningar arbetats fram och 
slutresultatet kommer att bli bra även om vägen 
dit blir lite längre. 
  
Att energieffektivisering är viktigt under året är 
ingen hemlighet, och redan nu har ett antal 
projekt kommit igång för att få bukt med 
problemet. Ett antal reliningsprojekt för att minska 
inläckage i ledningsnätet är igångsatta och även 
solcellsprojektet har tagit fart. 
  
På ekonomisida har budgetarbetet för 2024 dragit 
igång så att vi kan följa de kommunala processerna 
vilket innebär att vi överlämnar våra förslag under 
mars månad. 
  
Elpriserna har nu fått sin fulla effekt vilket syns på 
månadens resultat. Från och med den 30 maj ska 
elstöd kunna sökas enligt regeringens ambition 
vilket minskar elprisets påverkan något. 
  
Framöver kommer fokus fortsatt ligga på att 
genomföra investeringsåtgärder för att minska 
elkostnaden samtidigt som vi skjuter icke akuta 
arbeten på framtiden. 
 
Johan Persson 
VD 
 
 

Viktiga händelser  
• Matarledningen mellan Simrislund och 

Brantevik har tagits i drift.  

• Relining av stamledning för spillvatten på 
Malmövägen i Tomelilla är slutförd. 

 

 

HR 
Under februarimånad har vi påbörjat ett arbete 

med arbetsvärdering och lönekartläggning enligt 

diskrimineringslagen. Vi beräknar att bli klara i 

april. Arbetet går ut på att upptäcka och åtgärda 

osakliga löneskillnader om sådana finns. Vi gör 

arbetet från grunden och värderar våra 

befattningar utifrån kunskap och färdighet, 

ansträngning, ansvar och arbetsförhållanden och 

gör därefter en analys av våra löner för att se om 

det finns löneskillnader som inte går att förklara 

med sakliga argument. Om vi hittar osakliga 

löneskillnader ska dessa åtgärdas, antingen direkt 

eller inom tre år. Oavsett om vi hittar något som är 

felaktigt eller inte är analysarbetet viktigt för att 

säkerställa en välmotiverad lönesättning. På 

rekryteringssidan har annons lagts ut för 

avdelningschef till Produktionen. Två 

ersättningsrekryteringar ska göras för en 

drifttekniker och en anläggare.  

 

Ekonomi 
Det har varit en hektisk månad med slutfinish i 
både årsbokslut och årsredovisning samtidigt som 
arbetet med budget och taxa för 2024 dragit igång.  
Tabell 1 och 2 visar budget och utfall för året i 
respektive kommun. Vi ser nu svart på vitt vilka 
effekter de ökade elkostnaderna får för oss, i 
Simrishamn är de fyrdubbelt mer än föregående år 
och för Tomelilla är det dubbelt. Som nämnts i 
tidigare månadsrapporter var dessa ökningar inte 
kända för oss när beslut om budget och VA-taxa 
för 2023 togs. 
 
Tabell 1. Budget och utfall (mnkr) 2023 Simrishamn 

Månad Budget Utfall Diff Ack.diff 
Januari 4,9 6,1 -1,2 -1,2 
Februari 4,9 6,9 -2 -3,2 

 
Tabell 2. Budget och utfall (mnkr) 2023 Tomelilla 

Månad Budget Utfall Diff Ack.diff 
Januari 2,4 3,3 -0,9 -0,9 
Februari 2,4 2,9 -0,5 -1,4 

 
 
 
 

Månadsrapport februari 2023 
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Produktion 
Arbetet med det att laga det havererade 
membranfiltret på Kiviks reningsverk fortgår och 
leverantören tar det på garantin. Under månaden 
har mycket arbete gjorts med de årliga 
miljörapporterna som ska göras för de olika 
avloppsreningsverken.  
 
På samtliga vattenverk har skadedjurskontroll 
genomförts. Dessa kontroller måste göras för 
godkänd livsmedelshantering. 
 
På Skogsdala har spolpumpen bytts ut och allmän 
filterservice har genomförts på en rad verk.  
 

 

Kiviks reningsverk 
 

Teknik och projekt 
Under februari har avdelningens interna 
utbildningar startats upp där vi utbildar varandra 
inom våra egna verksamhetsområden. Denna 
interna utbildning ligger i fas med bolagets mål om 
gemensamt lärande och genom den ökar vi 
förståelse och kunskap om hela vårt uppdrag. De 
områden vi fokuserar på under våren är 
projektledning, bygglagstiftning, avloppsrening, 
dricksvattenproduktion samt VA-strategi. Utöver 
detta har vi genomfört en bolagsövergripande 
utbildning inom livsmedelshygien. 
  
Uppstart solceller, vi har inlett en förprojektering 
över ytor och anläggningar som kan bestyckas med 
solceller. Först ut kommer bli Stengårdens ARV och 
fokus ligger på att minska den interna 
förbrukningen framför försäljning av el.  

 
Rekryteringen av en projektledare med inriktning 
processmontage gav inga resultat. Rekryteringen 
pausas och återupptas senare under 2023. 
 
Studiebesök har hållits i Glemmingebro vattenverk 
inför uppstarten av det nya vattenverket. Detta 
ingår i projektet ”Ystad-vatten” som ska stå klart 
under 2023. Intressant besök som gav mycket 
input för framtida utbyggnad av exempelvis 
Granebo vattenverk.  

 
Projekt 
Planering av kommande projekt pågår. Arbetet 
med Antura fortsätter och kommer att hålla på 
hela året. Gradvis så har nu Produktion och Rörnät 
börjat komma in i det och ska på sikt driva sina 
mindre investeringsarbeten där också. Mycket tid 
har under månaden ägnats åt 
verksamhetsplanering kopplat till 
investeringsbudget i bägge kommuner 
 
Rapport från projekt i Simrishamns kommun 
Den nya matarledningen för vatten mellan 
Simrislund och Brantevik är nedgrävd och tagen i 
drift, endast asfaltåterställning kvarstår under 
våren och till vår lycka hittade arkeologoien 
ingenting i marken av värde. Även 
exploateringsområdet Brantevik 36:2 har 
färdigställts och bägge projekt har genomförts i 
egen regi. Planeringen inför etapp 2 av 
Ystadvatten fortsätter med framtagande av 
arbetsavtal med resterande markägare inför 
uppstart i Mars. 
 
Vårt hittills största reliningprojekt, Tommarp-
Bjärsjö har upphandlats och tilldelats PULS som 
ska utföra jobbet. Relining av Strandgatan i 
Skillinge har också upphandlats och tilldelats 
Nodig. Bägge projekten kommer att genomföras 
under perioden April-September. 
 
Projektering av nytt ledningsnät i Havängs 
sommarby fortsätter med målet att starta grävning 
till hösten. Flera stora projekteringar och VA-
utredningar sker parallellt, bland annat en 
utredning för att se över skicket på alla 
inkommande ledningar till Stengårdens 
reningsverk. 
 
Utredning och planering inför solceller på 
Stengårdens reningsverk pågår.  
 
Rapport från projekt i Tomelilla kommun 
Relining av en stor stamledning för 
spillvattenledning på Malmövägen i Tomelilla är 
slutförd. Resultat blev sämre än väntat och vi 
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godkänner därmed inte arbetet. Under kommande 
månad ska vi diskutera med entreprenören hur vi 
ska lösa den uppkomna situationen. 
Projektering inför omläggning av 
spillvattenledningar i Skräddaregatan inför Bo 
Ohlssons expansion är klar och vi ska nu granska 
inkomna handlingar. Inmätning och 
dokumentation av hela Adelsbergsområdet är 
påbörjat inför kommande sanering. Arbetet med 
projektering av nytt vattenverk Granebo i 
Tomelilla fortgår samtidigt med flera mindre 
åtgärder på Brösarps reningsverk. 
 

Rörnät 
Det milda vädret under månaden har medfört att 
det varit få vattenläckor. Planering har pågått för 
uppstart av arbetet med Ystad vatten och 
projektet på Gamla vägen i Simrishamn. Samtidigt 
har exploateringsprojektet i Brantevik avslutats 
där nio nya fastigheter nu kommer kunna anslutas 
till VA-nätet.  
 
Under februari har avdelningen genomfört 
utbildningen Säkert arbete på arbetsplatsen. 
Utbildningen gjordes i egenregi i syfte att 
uppdateras kring hur man avgränsar en 
arbetsplats, vilka risker som finns på en trafikerad 
väg och varför riskbedömning ska göras.  

 

Utsikten från arbete utanför Skillinge.  

 
Kundtjänst 
Vi kan konstatera att det låga antalet 
anslutningsärende i januari måste ha berott på 
julledigheter, för nu är det tillbaka på samma nivå 
igen i Simrishamn. Vi har fortsatt många ärende 
både via mejl och telefon som rör ärende som 

kunderna själv ska kunna utföra via ”Mina sidor” 
inom en snar framtid 
 

Vad är på gång framöver? 
 

• Arbete har påbörjats med att få egen IT-drift. 
Idag är vi både i Tomelilla och Simrishamns 
kommuns nätverk, vilket ställer till det för 
användaren. 

• Upphandling av maskintjänster har påbörjats 
och nytt avtal ska vara klart i juni. 

 
 
 

Statistik 
 
Kundtjänst & intern service 
 

Växel Februari Januari 

Antal inkomna 

samtal  

493 st 499 st  

Genomsnittlig 

kötid 

37 sek 36 sek 

Övrig kundtjänst Simrishamn Tomelilla 

Antal kunder 9 313 st 3 708 st 

Antal inkomna 

mejl 354 st 160 st 

Inkomna 

bygglovsremisser 19 st 5 st 

Inkomna 

anslutningsärende 11 st 0 st 

Mätarservice Simrishamn Tomelilla 

Andel digitala 

mätare 44% 14% 
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Avloppsrening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vattenproduktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rörnät 

 

Akuta åtgärder Simrishamn  

  Jan-22 Jan-23 Feb-22 Feb-23 

Vattenläckor 1 2 4 3 

Ventilbyte 4 4 4 2 

Avloppsras 0 3 1 2 

Nyanslutningar - 3 - 3 

 

 

 

 

 

 

 

Akuta åtgärder Tomelilla     

  Jan-22 Jan-23 Feb-22 Feb-23 

Vattenläckor 1 1 2 3 

Ventilbyte 6 0 0 0 

Avloppsras 0 0 0 0 

Nyanslutningar - 0 - 4 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Rev § 11 Dnr REV 2023/6 

Riskanalys och revisionsplan 2023 

Revisorernas beslut 
Revisorerna beslutar följande 

- Att anta revisionsplan för 2023. 

- Att godkänna projektbeskrivningarna gällande granskning av delårsbokslut 
och årsbokslut för 2023. granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete, 
granskning av privata utförare, granskning av LSS-verksamheten samt 
uppföljningsgranskning gällande 2021-års fördjupade granskningar. 

- Att ge KPMG AB i uppdrag att genomföra granskning av delårsbokslut och 
årsbokslut för 2023, granskning av LSS-verksamheten och 
uppföljningsgranskning gällande 2021-års fördjupade granskningar enligt 
projektbeskrivningarna. Beslut om ytterligare granskningar 2023 kommer 
fattas senare. 

- Att ge nämndsekreterare Olof Hammar i uppdrag att bjuda in vård och 
omsorgsnämndens presidium och ledande tjänstepersoner till revisorerna 
tisdagen den 9 maj kl 09.15 för genomgång av vård och omsorgsnämndens 
uppföljning av avtal med privata utförare. Nämndsekreteraren får också i 
uppdrag att snarast delge revisorerna kommunens avtal med Förenade Care 
AB, vård och omsorgsnämndens planer för uppföljning av avtalen, 
nämndens genomförda uppföljning av avtalen och samtlig dokumentation 
från Förenade Care AB som nämnden följt upp. 

- Att ge KPMG AB i uppdrag att ta fram en förkortad version av 
revisionsplanen och skicka den tillsammans med dagens beslut för kännedom 
till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samtliga nämnder.  

Ärendebeskrivning 
Revisorerna ska årligen besluta om en revisionsplan. I revisionsplanen redovisas 
planerade revisionsinsatser inklusive fördjupade granskningar för år 2023 samt vad 
som ligger till grund för valet av granskningar. Revisionsplanen och valet av 
granskningsinsatser grundar sig huvudsakligen på den grundläggande granskning som 
genomförts 2022 av kommunstyrelsen och samtliga nämnder och de riskanalyser 
som därefter utarbetats för de samma. 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 11 forts 

Revisorerna genomförde första riskanalysen för 2023 den 17 januari 2023 och 
beslutade att ge KPMG AB i uppdrag att till sammanträdet 14 februari 2023 utarbeta 
ett förslag till revisionsplan samt projektbeskrivningar för 2023.  

Förutom revisionsplanen finns utkast till projektbeskrivningar för årets planerade 
fördjupade granskningar också framtagna av KPMG AB till dagens sammanträde. På 
grund av minskad budget och ökade kostnader 2023 kan endast ett fåtal fördjupade 
granskningar genomföras under 2023. 

Ekonomiska konsekvenser 
Revisorerna fastställde den 17 januari 2023 sin budget för 2023. Revisorerna 
beslutade då att minska budgeten för konsulttjänster från 998 tkr 2022 till 726 tkr för 
2023. Samtidigt kommer kostnaderna för granskning av delårsbokslut och årsbokslut 
öka kraftigt till minst 200 tkr (ev kostnader överstigande 200 tkr kommer dock 
faktureras kommunstyrelsen enligt projektbeskrivningen). Den fasta 
månadskostnaden för bland annat KPMGs administration och medverkan på 
sammanträden uppgår till 20 tkr i månaden och betalas 11 månader vilket innebär 
220 tkr kr för helåret. Det innebär att dessa kostnader kommer uppgå till 420 tkr. 
Därmed återstår 306 tkr till fördjupad granskning.  

I projektbeskrivningarna framgår vad respektive granskning kommer kosta om den 
genomförs. 

Granskning av årsredovisning och delårsbokslut: 200 tkr  

Systematiskt kvalitetsarbete (vård och omsorgsnämnden): 110 tkr 

Externa utförare (vård och omsorgsnämnden): 98 tkr 

LSS verksamheten (vård och omsorgsnämnden): 110 tkr 

Uppföljning granskningar 2021: 70 tkr 

Dagens beslut gällande granskning av årsredovisning och delårsbokslut, granskning 
av LSS verksamheten samt uppföljning av 2021-års granskningar kommer belasta 
revisorernas budget med 380 tkr, varav 180 tkr den del av totalt 306 tkr som avsatts 
till fördjupade granskningar.  

Beslutet gällande formerna för granskning av vård och omsorgsnämndens avtal med 
privata utförare kommer inte innebära extra kostnader som belastar revisorernas 
budget. Däremot kommer vård och omsorgsnämndens drabbas av extra kostnader 
för arvoden och ersättning för förlorad arbetsförtjänst och huvudsakligen kansliet 
men även vård och omsorgsverksamheten av extra arbetsinsatser. 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 11 forts 

Det finns fler områden med hög risk enligt revisionsplanen men om granskningarna 
som berör vård och omsorgsnämnden fastställd kommer det inte finnas 
budgetutrymme för fördjupade granskningar av kommunstyrelsen eller någon annan 
nämnd under 2023. 

Revisorerna bör också betänka att det under 2023 kan komma inbjudan från Region 
Skåne att medverka i regiongemensam granskning till rabatterat pris som de senaste 
tre åren. Om man avser att delta i en eventuell sådan 2023 bör åtminstone 30 tkr för 
konsulttjänster avsättas för ändamålet. 

Förslag till beslut 
Revisorerna beslutar följande 

- Att anta revisionsplan för 2023. 

- Att godkänna projektbeskrivningarna gällande granskning av delårsbokslut 
och årsbokslut för 2023. granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete, 
granskning av privata utförare, granskning av LSS-verksamheten samt 
uppföljningsgranskning gällande 2021-års fördjupade granskningar. 

- Att inom befintligt budgetutrymme fastställa vilka fördjupade granskningar 
som ska genomföras och när. 

- Att ge KPMG AB i uppdrag att ta fram en förkortad version av 
revisionsplanen alternativt att skicka revisionsplanen som antas på dagens 
sammanträde för kännedom till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, 
byggnadsnämnden, sydöstra Skånes överförmyndarnämnd, kultur- och 
fritidsnämnden samt valnämnden.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2023-02-07, handlingsid: Rev 
2023.39 

SLUTLIG_Riskanalys och revisionsplan Tomelilla 2023, handlingsid: Rev 2023.51 

Minnesanteckningar GG_2022_Tomelilla, handlingsid: Rev 2023.48 

Projektplan Granskning av delårsbokslut och årsbokslut 2023_Tomelilla, handlingsid: 
Rev 2023.55 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 11 forts 

SLUTLIG_Projektplan LSS-verksamheten_Tomelilla, handlingsid: Rev 2023.53 

SLUTLIG_projektplan_Uppföljningsgranskning 2021, handlingsid: Rev 2023.54 

UTKAST_projektplan Systematiskt kvalitetsarbete ÄO – Tomelilla, handlingsid: Rev 
2023.56 

UTKAST_Projektplan externa utförare_Tomelilla, handlingsid: Rev 2023.57 

SLUTLIG RoV 2023 Tomelilla kommunrevision_förkortad version, handlingsid: 
Rev 2023.52 

Tidigare behandling 
Revisorerna 2023-01-17 (Rev § 3/2023) Riskanalys och revisionsplan 2023 
Revisorerna beslutar utifrån dagens genomförda riskanalys att ge KPMG i uppdrag 
att till nästa sammanträde utarbeta projektbeskrivningar gällande uppföljning av 
fördjupade granskningar utförda 2021 samt tre granskningar riktade mot vård och 
omsorgsnämnden gällande uppföljning av privata utförare, systematiskt 
kvalitetsarbete och LSS-verksamheten. 

Revisorerna beslutar att ge KPMG AB i uppdrag att på nästa sammanträde 
presentera förslag till slutlig revisionsplan för 2023. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ulla-Christina Lindberg (S) yrkar på att revisorerna på dagens sammanträde beslutar 
genomföra granskning av årsredovisning och delårsbokslut, granskning av LSS-
verksamheten samt uppföljning av 20221-års fördjupade granskningar enligt KPMGs 
projektbeskrivningar.  

Ulla-Christina Lindberg yrkar vidare på att revisorerna ger nämndsekreterare Olof 
Hammar i uppdrag att bjuda in vård och omsorgsnämndens presidium och ledande 
tjänstepersoner till revisorernas sammanträde den 9 maj kl 09.15 för granskning av 
nämndens uppföljning av avtal med privata utförare. Nämndsekreteraren ges också i 
uppdrag att snarast delge revisorerna kommunens avtal med Förenade Care AB, vård 
och omsorgsnämndens planer för uppföljning av avtalen, nämndens genomförda 
uppföljning av avtalen och samtlig dokumentation från Förenade Care AB som 
nämnden följt upp. 
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§ 11 forts 

Slutligen yrkar Ulla-Christina Lindberg på att revisorerna ger KPMG i uppdrag att 
utarbeta en förkortad version av revisionsplanen och att skicka den till 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samtliga nämnder för kännedom 
tillsammans med dagens beslut. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordförande att revisorerna beslutar enligt Ulla-
Christina Linbergs yrkanden. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktiges presidium 

Kommunfullmäktige för att skapa informationsärende 

Kommunstyrelsen 

Familjenämnden 

Vård och omsorgsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sydöstra Skånes Överförmyndarnämnd 

Valnämnden 
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Revisorernas uppdrag
Revisorernas uppdrag och roll

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

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

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

- räkenskaperna är rättvisande och 

- den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

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

Revisionsprocessen

Revisionsprocessen omfattar hela det arbete som revisorerna gör under 
ett revisionsår, från riskanalys och planering av granskningsinsatser till 
uttalandet i revisionsberättelsen. Revisionsprocessen är avslutad när 
fullmäktige fattat beslut i ansvarsfrågan. Revisionsprocessen är uppdelad 
i fyra delar – planera, granska, avrapportera och bedöma. Revisorerna 
har ansvar för hela revisionsprocessen och beställer de granskningar 
m.m. som ska genomföras av de sakkunniga.

Med resultatet av årets granskning som grund prövar revisorerna om 
styrelsen och nämnderna har fullgjort sina uppdrag. Under denna 
process beaktar revisorerna information som inhämtas från andra 
revisorer inom kommunens verksamhet – lekmannarevisorer och 
yrkesrevisorer i kommunens företag, revisorer i kommunalförbund och 
finansiella samordningsförbund med flera. Informationen har betydelse 
för att revisorerna ska kunna pröva med en helhetssyn dvs. hela den 
kommunala verksamheten.

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

1.Inledning
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I enlighet med vad som framgår av ”God revisionssed i kommunal 
verksamhet” så är det revisorerna som ansvarar för risk- och 
väsentlighetsbedömningen. Med stöd av denna analys avgör revisorerna vad 
granskningsarbetet ska inriktas mot. Riskanalysen och prioriteringarna syftar 
även till att minimera revisorernas risk att göra felaktiga uttalanden i 
revisionsberättelsen. 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har definierat risk enligt följande: ”En 
risk är en oönskad händelse som vi kan bedöma sannolikheten för att den ska 
inträffa. En risk är också en handling/brist på handling av styrelse eller nämnd 
som påverkar kommunen/invånarna/personalen negativt”. SKR använder 
vidare begreppet väsentlighet som ”värdet av en identifierad risk”. Dessa 
definitioner är utgångspunkten för revisorernas analys.

Syftet med riskanalysen är således att identifiera de största riskerna som finns 
inom verksamheter, funktioner och processer i kommuner. Olika perspektiv 
kan också anläggas så som hållbarhet, mänskliga rättigheter och jämställdhet. 
Granskningen riktas mot väsentliga områden med högre risk utifrån 
perspektiven styrning, kontroll, effektivitet och kvalitet. 

Riskinventering

För att revisorerna ska kunna genomföra en riskvärdering av händelser som 
kan påverka, hindra eller hota måluppfyllelsen inom den kommunala 
verksamheten är det av vikt att en riskinventering genomförs. 

Inventeringen innefattar såväl interna som externa faktorer såsom 
omvärldsförändringar, väsentliga händelser inom kommunen, intern kontroll, 
samverkan med närliggande kommuner/regioner, resultatet av tidigare års 
fördjupade granskningar inklusive granskning av årsbokslut och delårsbokslut 
samt övergripande finansiell analys. Omnämnda faktorer tar sin utgångspunkt 
i fullmäktiges mål. 

Inventeringen tar även hänsyn till nationella trender och förändrad 
lagstiftning. Med hjälp av offentlig statistik identifieras områden där 
kommunen avviker negativt i jämförelse med liknande kommuner, 
länet och riket.

Utifrån riskinventeringen, annan kunskapsinhämtning och 
information från förtroendevalda och tjänstepersoner, bedömer 
därefter de förtroendevalda revisorerna identifierade risker utifrån 
sannolikheten att de inträffar och vilken konsekvens de får. Värdering 
av sannolikhet utgår bland annat från bedömning av kvaliteten i 
styrelsens och nämndernas egen omvärldsbevakning, riskanalys och 
interna styrning och kontroll. 

Riskinventeringen är ett stöd i arbetet med att planera framtida 
revisionsinsatser och på vilket sätt granskning ska ske av identifierade 
områden. Revisorernas ställningstagande sammanställs sedan i en 
revisionsplan. 

Syftet med riskanalysen
1.Inledning
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Granskningar Ansvarig nämnd

Uppföljning av 2021 års granskningar Urval av nämnder

Granskning av LSS-verksamheten Vård- och omsorgsnämnden

Revisionsaktivitet Ansvarig nämnd

Grundläggande granskning och dialogmöten med 
nämnder och styrelse, HT 2023

Samtliga nämnder och styrelse

Lekmannarevision, dialogmöten med bolagen, ev. 
fördjupad granskning

Kommunens bolag

Övriga granskningar och revisionsaktiviteter

Fördjupade granskningar

Planerade revisionsaktiviteter
2. Revisionsplan

Detta är en preliminär planering av revisorerna. Granskningar och aktiviteter kan tillkomma och justeras utifrån förändrad 
riskanalys under året.
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Kf § 9 Dnr KS 2022/183 

Framtida hantering av kommunens 
fibernät 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar uppdra till förvaltningen att gå vidare med försäljning 
av fibernät, och påbörjar försäljning av fibernät med hjälp av konsult. 

Kommunfullmäktige beslutar att anbudet ska godkännas av kommunfullmäktige 
innan accept. 

Reservationer 
Ingrid Bergh (V) och Carina Persson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget yrkande. 

Linda Ekelund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ingrid Berghs (V) och 
Carina Perssons (L) yrkande. 

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

En rapport togs fram ”Översyn av möjligheter till försäljning av Tomelilla kommuns 
fibernät”, skriven av Per Bengtsson, extern konsult. Även ett juridiskt utlåtande 
gällande stödregler har gjorts av Amir Daneshpip, Reuterman Advokatbyrå, vilket 
bifogats till rapporten. 

Innan förvaltningen gick vidare i en eventuell försäljningsprocess har ledande 
politiker lyft frågan vad fibernätet i Tomelilla kommun kan vara värt. Det finns 
marknadsaktörer som är intresserade av att köpa Tomelilla kommuns fibernät men 
det är svårt att se om eventuella inkomna anbud, vid en försäljning, är rimliga eller ej. 

Den 3 november 2022 beslutar Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Sander 
Dijkstra (M) med stöd av kommunallagen 6 kap § 39 att uppdra till förvaltningen att 
ge konsult i uppdrag att göra en värdering av Tomelilla kommuns fibernät i enlighet 
med ärendebeskrivningen. 

En värdering är nu utförd av Network Avisor AB, se bifogad rapport 
”Värderingsutlåtande Tomelilla landsbygdsfiber 2022-11-28”.  
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 9 forts. 

I den framgår en sammanfattande värdering: ”Nätets värde för en köpare beror på 
många faktorer, utöver det som redovisas i denna rapport och vilket avkastningskrav 
en köpare har. T ex vilka intäkter köparen får om man integrerar nätet och byter till 
sin nuvarande KO, och vilka kostnader man har för drift av nätet, som kan skilja sig 
från nuvarande ägare. Vidare påverkas också värdet av möjligheten till tillkommande 
anslutningar av kunder, men också av kostnader för att dokumentera upp nätet i 
önskat dokumentationssystem. En potentiell köpare kan också se andra värden i 
nätet som är svåra att bedöma för en utomstående, till exempel rent strategiska 
sådana, som kan påverka en eventuell budgivning. En bedömning som baseras på 
Tomelilla Kommuns KO-avtal fram till det löper ut och en uppräkning av 
månadsintäkterna därefter, samt en genomsnittlig driftskostnad för nätet på ca 200 
KSEK/år, skulle ge en rimlig köpeskilling på 15,5–19,5 MSEK beroende på 
avkastningskrav.” 

En fördel med att avyttra fibernäten är att frigöra personal och andra resurser till 
annan kommunal verksamhet. Den kommunala kostnaden för driften av fibernäten, 
inklusive personalkostnader är på över en miljon kronor per år.  

Oavsett om kommunen äger fibernät eller ej kommer det krävas samverkan med 
övriga fibernätägare i kommunen för att i framtiden kunna leverera välfärdstjänster 
till medborgarna. Sedan lång tid samverkar kommunen även med grannkommunerna 
Ystad, Simrishamn och Kristianstad i syfte att på olika sätt gynna 
bredbandsutbyggnaden i respektive kommun. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaderna och intäkterna för att driva och äga nätet upphör efter en försäljning, i 
nuläget innebär det en besparing.  Den externa värderingen av fibernätet är högre än 
aktuellt bokfört värde vilket indikerar på att det kan uppstå en realisationsvinst vid en 
avyttring. 

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

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

Uppföljning 
Förvaltningen återkommer till nämnden med besked om försäljning. 

139



 

 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 9 forts. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar uppdra till förvaltningen att gå vidare med försäljning 
av fibernät, och påbörjar försäljning av fibernät med hjälp av konsult. 

Kommunfullmäktige beslutar att köpeskillingen ska godkännas politiskt innan accept. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 9/2023, handlingsid: Ks 2023.314. 

Värderingsutlåtande - Tomelillas fibernät, handlingsid: Ks 2022.3623. 

Tidigare behandling 
Samhällsbyggnadsnämnden diskuterade ärendet under dialog den 26 
november 2021 
Monika Jingmond återkommer till nämnden med förslag på hur man ska gå vidare. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 21 januari 2022 (Sbn § 3/2022) att 
förvaltningen ska se över möjligheterna till försäljning av kommunens fibernät, samt 
lista för- och nackdelar med att äga respektive sälja fibernäten, samt redovisa detta 
vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 10 juni 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 11 januari 2023 (Ksau § 
13/2023) föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige följande: 

Kommunfullmäktige beslutar uppdra till förvaltningen att gå vidare med försäljning 
av fibernät, och påbörjar försäljning av fibernät med hjälp av konsult. 

Kommunfullmäktige beslutar att köpeskillingen ska godkännas politiskt innan accept. 

Kommunstyrelsen beslutade den 25 januari (Ks § 9/2023) föreslå 
kommunfullmäktige följande: 
Kommunfullmäktige beslutar uppdra till förvaltningen att gå vidare med försäljning 
av fibernät, och påbörjar försäljning av fibernät med hjälp av konsult. 

Kommunfullmäktige beslutar att köpeskillingen ska godkännas politiskt innan accept. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ingrid Bergh (V) och Carina Persson (L) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag 
till beslut. 

Per-Martin Svensson (M) med flera yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
den ändringen att anbudet ska godkännas av kommunfullmäktige. 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 9 forts. 

Ida Bornlykke (S) och Sara Anheden (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
med den ändringen att anbudet ska godkännas av kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 1 – Försäljning av fibernät 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Per-Martin Svenssons (M) med fleras yrkande att gå vidare med försäljning. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång bestäms: 

Ja-röst för Per-Martin Svenssons (M) med fleras yrkande att gå vidare med 
försäljning. 

Nej-röst för Ingrid Berghs (V) och Carina Perssons (L) avslagsyrkande. 

Omröstning 
Med 37 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt Per-Martin 
Svenssons (M) med fleras yrkande att gå vidare med försäljning. 

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Markus Hammarström (M), Ewa Carnbrand (M), 
Sander Dijkstra (M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Mats Andersson 
(M), Marie Ståhlbrand (M), Kenneth Strömbeck (M), Leif Sandberg (C), Ann-Marie 
Johansson (C), Bitte Müller-Hansen (C), Charlotte Rosdala (C), Tobias Högborg (C), 
Anette Thoresson (C), Bo Herou (KD), Sara Anheden (S), Helén Bladh (S), Ida 
Bornlykke (S), Karin Arvidsson (S), Kristin Skoog (S), Robert Buhre (S), Axel Olsson 
(S), Roger Persson (S), Anne-Maj Råberg (S), 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), Peter Vestlund 
(SD), Anette Lind (SD), Birger Hörberger (SD) och Zofia Prokopczyk (SD). 

Nej-röster: Carina Persson (L), Linda Ekelund (V), Ingrid Bergh (V) och Claes Melin 
(MP). 
 
Beslutsgång 2 – Godkännande av anbud 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Per-Martin Svenssons (M) med fleras förslag att anbudet ska godkännas av 
kommunfullmäktige. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång bestäms: 

Ja-röst för Per-Martin Svenssons (M) med fleras förslag att anbudet ska godkännas 
av kommunfullmäktige. 

Nej röst för Ida Bornlykkes (S) och Sara Anhedens (S) förslag att anbudet ska 
godkännas av kommunstyrelsen. 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 9 forts. 

Omröstning 
Med 30 ja-röster mot 9 nej-röster och 2 som avstår beslutar kommunfullmäktige 
enligt Per-Martin Svenssons (M) med fleras förslag att anbudet ska godkännas av 
kommunfullmäktige. 

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Markus Hammarström (M), Ewa Carnbrand (M), 
Sander Dijkstra (M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Mats Andersson 
(M), Marie Ståhlbrand (M), Kenneth Strömbeck (M), Leif Sandberg (C), Ann-Marie 
Johansson (C), Bitte Müller-Hansen (C), Charlotte Rosdala (C), Tobias Högborg (C), 
Anette Thoresson (C), Carina Persson (L), Bo Herou (KD), 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), Peter Vestlund (SD), Anette Lind (SD), Birger Hörberger (SD) och 
Zofia Prokopczyk (SD). 

Nej-röster: Sara Anheden (S), Helén Bladh (S), Ida Bornlykke (S), Karin Arvidsson 
(S), Kristin Skoog (S), Robert Buhre (S), Axel Olsson (S), Roger Persson (S) och 
Anne-Maj Råberg (S). 

Avstår: Linda Ekelund (V) och Ingrid Bergh (V). 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Projektledare Monika Jingmond 
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TOMELILLA KOMMUN 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum:  
17 mars 2023 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Plats och tid Svea hund, kommunhuset Tomelilla, den 17 mars 2023, kl. 08.30-11.00, 

ajournering 09.20-09.30 
 
Beslutande   Sander Dijkstra (M), ordförande 
   Thony Blomgren (SD), 1:e vice ordförande 
   Inger Åbonde (S), 2:e vice ordförande 
   
Övriga närvarande  Ulrika Olsson, teknisk chef 
  Håkan Berggren, planeringsingenjör 
  Ralp Hargemyr, projektledare (närvarande §§ 19–27) 
  Johan Persson, vd Österlen VA AB (närvarande § 21) 
  Johanna Kandell, nämndsekreterare 
   
   
   

Utses att justera Inger Åbonde (S)   
 
Justerade paragrafer  §§ 18–27 
 
Justeringens plats  Digitalt via Netpublicator sign 2023-03-22 
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 mars 2023   
    
Datum då anslaget sätts upp 22 mars 2032 

 
  

Datum då anslaget tas ned 19 april 2023   
    
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla   
    

 
Underskrift  
 Johanna Kandell 
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TOMELILLA KOMMUN 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum:  
17 mars 2023 

 
 
 

 

Justerandes sign    

 
 

 
 
 
Ärenden vid dagens sammanträde med 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
 

§ 18 Dialoger och informationsärenden 2023-03-17 - samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
 
§ 19 Verksamhetsberättelse 2022 för samhällsbyggnadsnämnden 
 
§ 20 Remissyttrande - mål och budget 2024 med plan för 2025–2026 
 
§ 21 VA-taxa 2024 
 
§ 22 Riktlinje för hundrastgårdar i Tomelilla kommun 
 
§ 23 Övertagande/rasering av belysningspunkter i Södra Kvärrestad och Smedstorp Gårdlösa 
 
§ 24 Förslag till utökat verksamhetsområde omfattande dricks- och spillvatten för delar av 
Smedstorp/Gårdlösa 
 
§ 25 Särskilt uppdrag från kommunfullmäktige - säkerhet och trygghetsskapande åtgärder på 
kommunala gator och platser 
 
§ 26 Delegeringsbeslut februari 2023 - samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
 
§ 27 Anmälningsärenden 2023-03-17 - samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

_________ 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 mars 2023 

 

Justerandes sign    

 

Sbnau § 18 Dnr SBN 2023/2 

Dialoger och informationsärenden 2023-
03-17 - samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar godkänna informationen och 
lägger densamma till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott genomför idag dialoger och information 
enligt följande: 
 
Information från ordförande Sander Dijkstra (M) 
Miljö- och naturpris 2022 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Sander Dijkstra (M) och 
Naturskyddsföreningen i Tomelillas (NIT) ordförande Eva Ditlevsen har delat ut 
priset för 2022 vid NIT:s årsmöte på Tryde 1303 den 13 mars 2023. Två vinnare 
delar på prissumman på 10 000 kronor. Vinnare är Åsgårds gårdsbutik och Mathias 
Kreissig. 
 
Information från teknisk chef Ulrika Olsson 
Medborgardialog i Spjutstorp 25 april 2023 kl. 14.00-18.00 
Samhällsbyggnadsverksamheten har inventerat och kommit fram till olika förslag för 
torget i Spjutstorp och bjuder nu in medborgarna till dialog om vad de som bor i 
området vill ha. Det finns också möjlighet att lämna synpunkter digitalt kopplat till 
medborgardialogen.  
 
Området kring Coop i Tomelilla tätort 
Coop satsar stort i tätorten och nu har man fått startbesked för ett kunna utveckla 
området. Kommunen har haft ett gott samarbete med Coop kring deras expansion.  
 
Utbyggnad av VA i Svamparondellen vid Tosselilla 
Diskussion utifrån en förfrågan där Österlen VA AB i nuläget inväntar besked från 
enhetschef för näringsliv och exploatering. Planfrågorna behandlas inte längre i 
samhällsbyggnadsnämnden där ärendet tidigare varit uppe. 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 mars 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 18 forts. 
 
Information från planeringsingenjör Håkan Berggren 
Råkor 
Diskussion förs om på vilket sätt kommunen kan hantera skyddsjakt av råkor 
framöver. 
 
Kronoskogen – invigning 15 maj 2023 kl. 18.00 
Utrustningen till utegymmet ska komma i april och verksamheten planerar för 
invigning av området i maj. Sander Dijkstra (M) kommer medverka från 
samhällsbyggnadsnämnden. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Sbn 2023.787. 

_________ 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 mars 2023 

 

Justerandes sign    

 

Sbnau § 19 Dnr SBN 2022/78 

Verksamhetsberättelse 2022 för 
samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 
samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna verksamhetsberättelsen 2022 och 
lägger densamma till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsberättelse (det som tidigare kallats 
årsbokslut) 2022 innehåller bland annat en redogörelse över årets väsentligaste 
händelser, en verksamhetsuppföljning och en ekonomisk analys. Verksamhetens 
måluppföljning utgör också ett avsnitt.  

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar för år 2022 ett ekonomiskt underskott på        
3 800 000 kronor. Resultatet hänförs främst till kostnader som skulle belasta 2023, 
men som i stället belastar 2022 i enlighet med kommunstyrelsens beslut (Ks § 
138/2022). 

Vad gäller investeringar redovisas ett överskott avseende investeringar både på 
fastighet och gata/park. Detta beror på att verksamheten inte kommer kunna 
färdigställa projekt förrän efter årsskiftet och därmed kommer dessa medel föras över 
till 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna verksamhetsberättelsen 2022 och 
lägger densamma till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn 
2023.788. 

Verksamhetsberättelse 2022 för samhällsbyggnadsnämnden, handlingsid: Sbn 
2023.760. 

_________ 
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§ 19 forts. 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunstyrelsen 

Tillförordnad ekonomichef Mariana Vikström 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
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Sbnau § 20 Dnr SBN 2023/28 

Remissyttrande - mål och budget 2024 
med plan för 2025–2026 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 
samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar besvara kommunstyrelsens budgetremiss, 
inklusive mål och investeringsbehov med driftkostnadskonsekvenser för perioden 
2024–2026, i enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid: Sbn 2023.763. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar översända förslag till investeringar till 
kommunstyrelsen, handlingsid: Sbn 2023.765. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta taxor och 
avgifter 2024 i enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid: Sbn 2023.764. 

Deltar inte i beslutet 
Inger Åbonde (S) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 januari 2023 (Ks § 8/2023) fastställa 
planeringsförutsättningarna för mål och budget 2024 med plan för 2025–2026 samt 
remittera förutsättningarna till nämnderna för yttrande. 

Nämnderna ska i sina remissyttranden ange sitt prioriterade investeringsbehov med 
driftkostnadskonsekvenser för perioden 2024–2026. 

Nämnderna ska lämna sina remissyttranden senast den 11 april 2023. Dessa 
yttranden kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna och 
budget- och investeringsberedningarna. 

 

Remissyttrande - samhällsbyggnadsnämnden 
1) Remissyttrande mål och budget 2024 med plan för 2025–2026 – 

samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 20 forts. 

 

2) Förslag till taxor och avgifter 2024 - Bilaga 1 

3) Förslag till investeringar 2024 med plan för 2025–2026 – Bilaga 2 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser i detta läge av processen. 

Barnperspektivet 
Nämndens förslag till mål har med barnperspektivet. Det finns även ett antal förslag i 
investeringsdelen som kan påverka barn och ungdomar positivt. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser utifrån miljöperspektivet. 

Uppföljning 
När budgeten fastställts kommer uppföljning ske enligt kommunens gällande rutiner 
för ekonomisk uppföljning. Måluppföljning sker samtidigt. Taxor och avgifter 
revideras årligen och någon formell uppföljning av dessa sker inte när de väl 
fastställts av kommunfullmäktige. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar besvara kommunstyrelsens budgetremiss, 
inklusive investeringsbehov med driftkostnadskonsekvenser för perioden 2024–2026, 
i enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid: Sbn 2023.763. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar översända förslag till investeringar till 
kommunstyrelsen, handlingsid: Sbn 2023.765. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta taxor och 
avgifter 2024 i enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid: Sbn 2023.764. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn 
2023.789. 

Remissyttrande mål och budget 2024 med plan för 2025–2026 - 
samhällsbyggnadsnämnden, handlingsid: Sbn 2023.763. 

Förslag till taxor och avgifter 2024 - Bilaga 1, handlingsid: Sbn 2023.764. 
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§ 20 forts. 

 

Förslag till investeringar 2024 med plan för 2025–2026 – Bilaga 2, handlingsid: Sbn 
2023.765. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

Tillförordnad ekonomichef Mariana Vikström 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Kommunikationschef Katrin Högborn 

KFS//Johanna Kandell 
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Sbnau § 21 Dnr SBN 2023/42 

VA-taxa 2024 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 
samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxan 
för vatten och avlopp för verksamhetsåret 2024 i enlighet med Österlen VA AB:s 
förslag med handlingsid: Sbn 2023.769,  med förändringen att föreslagen ändring av 
taxekonstruktionen ska lyftas ut och behandlas separat. 

Deltar inte i beslutet 
Inger Åbonde (S) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Österlen VA AB föreslår att brukningsavgifterna inför 2024 höjs med i genomsnitt 
6,2%, varav 15% avser den fasta delen och 0% avser den rörliga delen. 
Anläggningsavgifter och övriga avgifter föreslås uppräknas med 5%. Inflationens 
påverkan på priserna på material och tjänster samt ökade energikostnader slår hårt 
mot verksamheten. Detta tillsammans med dels ett ökat behov av säkerhetshöjande 
åtgärder, dels ökade kostnader kopplade till en nödvändig ökning av 
investeringsbudgeten och detta kräver att intäkterna ökar i samma takt. 

 

Dessutom föreslås, som framgår av underlaget, att ”Verksamhetens fasta kostnader 
utgör en stor andel av oavsett vattenförbrukning, vilket bör speglas i taxan. I 
Tomelilla är fördelningen cirka 30% fasta brukningsavgifter och 70% rörliga, 
Österlen VA föreslår en succesiv förändring mot en mer balanserad taxa där 
fördelningen mellan avgifterna består av 50% fasta och 50% rörliga. Den nya 
konstruktionen ger stabilare intäkter över tid, vilket är en förutsättning för att kunna 
möta de behov som finns av underhåll, utveckling och utbyggnad på nuvarande verk 
och ledningsnät. Historiskt har taxan behövt höjas kraftigt i omgångar på grund av 
minskad vattenanvändning från storkunder som inneburit minskade intäkter.” 
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§ 21 forts. 

Ekonomiska konsekvenser 
Taxan innebär att verksamhetens kostnader kan balanseras i förhållande till 
intäkterna. 

Barnperspektivet 
Några konsekvenser utifrån barnperspektivet finns inte. 

Miljöperspektivet 
Taxan speglar de krav som ställs utifrån miljöperspektiven kring rent vatten. 

Uppföljning 
Översyn av taxor och avgifter sker årligen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxan för vatten 
och avlopp för verksamhetsåret 2024 i enlighet med Österlen VA AB:s förslag med 
handlingsid: Sbn 2023.769. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn 
2023.790. 

Förslag till VA-taxa och budget 2024 med plan för 2025–2026 – Tomelilla, 
handlingsid: Sbn 2023.769. 

Bilaga 1 - Investeringskategorier inom VA-verksamhet, handlingsid: Sbn 2023.770. 

Bilaga 2 - Finansiering av VA-investeringar, handlingsid: Sbn 2023.771. 

Investeringar Tomelilla - Österlen VA AB, handlingsid: Sbn 2023.772. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Sander Dijkstra (M) yrkar bifall till föreslagen VA-taxa för 2024 med förändringen att 
föreslagen ändring av taxekonstruktionen ska lyftas ut och behandlas separat.  

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott beslutar i enlighet med Sander Dijkstras (M) yrkande. 
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§ 21 forts. 

_________ 

 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunfullmäktige 

Tillförordnad ekonomichef Mariana Vikström 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Österlen VA AB 

Kommunikationschef Katrin Högborn 

KFS/Johanna Kandell 
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Sbnau § 22 Dnr SBN 2022/40 

Riktlinje för hundrastgårdar i Tomelilla 
kommun 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 
samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta riktlinje för hundrastgårdar i Tomelilla 
kommun, med handlingsid: Sbn 2023.xxx. Riktlinjen ska börja gälla från 2025-01-01. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 18 mars 2022 (Sbn § 29/2022) 
uppdra till förvaltningen att ta fram en strategi för hundrastgårdar i Tomelilla 
kommun. Strategin presenteras för samhällsbyggnadsnämnden under hösten 2022. 

 

Bakgrund 
Under pandemin har allt fler personer skaffat hund. En hund behöver stimuleras, 
vilket kan ske i det fria men alla veckor på året får normalt sett inte en hund vara lös 
och det är därför trevligt att släppa sin hund lös i en hundrastgård tillsammans med 
andra hundar. Varje år inkommer ett antal medborgarinitiativ om anläggande av 
hundrastgård. Ibland tillstyrkes dessa, men i de flesta fall avslås de. Förvaltningen ser 
ett behov att ta fram en hundrastgårdsstrategi som tar ställning till hur många 
hundrastgårdar som ska finnas och var dessa ska vara placerade och säkerställa att 
förvaltningen både har resurser för att sköta dem och verkställa investeringen. 
Strategin ska inte ta ställning till finansieringen av hundrastgårdarna, utan det är upp 
till investeringsberedningen och slutligen kommunfullmäktige som fattar beslut. 
 
Riktlinje för hundrastgårdar i Tomelilla kommun 
 
Under 2022 har samhällsbyggnadsverksamheten tagit fram en riktlinje för att peka ut 
lämplig plats och utformning på hundrastgårdar, för att åstadkomma en bra 
tillgänglighet på utbudet av hundrastning. 
 
Med tanke på den ekonomiska situation som kommunen befinner sig i föreslår 
samhällsbyggnadsverksamheten att riktlinjen ska börja gälla från och med 1 januari 
2025. 
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§ 22 forts. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnader tillkommer för uppförande och drift av anläggningarna. 

Barnperspektivet 
En hundrastgård nyttjas även av barn och barnfamiljer som rastar sina hundar. 

Miljöperspektivet 
En attraktiv utformning av rastgårdar kan bidra till en bättre miljö för hundar och 
dess ägare.  

Uppföljning 
Riktlinjer revideras och uppdateras löpande vid behov. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta riktlinje för hundrastgårdar i Tomelilla 
kommun, med handlingsid: Sbn 2023.773. Riktlinjen ska börja gälla från 2025-01-01. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, handlingsid: Sbn 2023.791. 

F 23_xx Riktlinje för hundrastgårdar i Tomelilla kommun, handlingsid: Sbn 
2023.773. 

Tidigare behandling 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 18 mars 2022 (Sbn § 29/2022) 
uppdra till förvaltningen att ta fram en strategi för hundrastgårdar i Tomelilla 
kommun. Strategin presenteras för samhällsbyggnadsnämnden under hösten 2022. 

_________ 

Beslutet skickas till:  

 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Kommunstyrelsen för kännedom 

Kommunikationschef Katrin Högborn 

KFS/Johanna Kandell 
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Sbnau § 23 Dnr SBN 2023/32 

Övertagande/rasering av 
belysningspunkter i Södra Kvärrestad 
och Smedstorp Gårdlösa 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 
samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med verksamhetens yttrande i 
ärendebeskrivningen. 

Ärendebeskrivning 
Eon håller på att renovera sitt stamnät i området vid Smedstorp Tomelilla Gårdlösa 
S:4 och vägen över flera markägare fram till Storgatan samt Södra Kvärrestad S:1, 
vilket innebär att Eon har fokus på att byta ut luftledningar med markförlagd kabel 
på en del av sträckorna. På de sträckor där vår kommunala gatubelysning berörs 
erbjuds kommunen att samförlägga nya kablar för den gatubelysning kommunen 
önskar att behålla. I de fall Eon inte schaktar längs väg där belysning är placerad kan 
kommunen välja att behålla befintliga trästolpar, bygga om anläggningen eller rasera 
gatubelysning enligt kommunens belysningsstrategi. Ett annat alternativ är att lämna 
över belysningsanläggningen till respektive fastighetsägare. 

Då gatubelysningsanläggningen ligger på enskilda fastigheter och samfällighetsväg, 
och där kommunen inte är huvudman, har kommunen inget intresse att driva dessa 
vidare. Berörda vägar är ingen genomfartsled för allmänhetens intresse, utan enbart 
som infartsväg till fastigheterna. 

Utifrån kommunens strategi Fall 2 kommunal belysning på väg med enskilt huvudmannaskap 
(vägförening eller enskilda markägare). 
När nätägaren gör upprustningar i sin eldistribution ersätter inte kommunen 
gatubelysningen på enskilda vägar utanför tättbebyggt område och sammanhållen 
bebyggelse. 

Vägföreningen och/eller markägaren kan själv/själva ta över gatubelysningen. 

Gatubelysningsanläggningen (9 st) i Södra Kvärrestad är i sämre skick. Befintliga 
trästolpar ägs av Eon, armar och armatur på stolpar ägs av kommunen.  

Gatubelysningsanläggningen (26 st) i Smedstorp finns på två vägar, dels inom S:4 och 
dels går vägen över ett antal fastigheter. (Tomelilla Tjustorp 12:21 och 150:1,  
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§ 23 forts. 

 

Tomelilla Gårdlösa 12:6, 12:5, 17:2, 69:5) Anläggningen består både av luftledning 
och markförlagd kabel. Anläggningen är i ok skick. Trästolpar med luftledning ägs av 
Eon (sambyggd), övrig utrustning såsom arm, armatur och stolpe ägs av kommunen. 

Se bifogade kartor. 

 

Verksamhetens yttrande 
Med utgångspunkt i ärendebeskrivningen förordar vi att i första hand ta kontakt med 
berörda markägare om intresse finns för övertagande av gatubelysningsanläggningen. 

Detta innebär att hela anläggningen övergår med kostnad för material och 
elabonnemang till den markägare som visar intresse. 

Om inte intresse finns att överta anläggningen, väljer kommunen att rasera 
gatubelysningsanläggningen. 

Ekonomiska konsekvenser 
För överlämning till markägare är kostnaden ringa jämfört med att behålla 
anläggningen i vårt bestånd framöver. 

Raseringen är en engångskostnad som tas inom befintlig ram. 

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

Miljöperspektivet 
Minskad elförbrukning för kommunen. 

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

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med verksamhetens yttrande i 
ärendebeskrivningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, projektledare Ralp Hargemyr, handlingsid: Sbn 2023.792. 
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§ 23 forts. 

 

Södra Kverrestad gatubelysning, handlingsid: Sbn 2023.774. 

Smedstorp Gårdlösa gatubelysning, handlingsid: Sbn 2023.775. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

Teknisk chef Ulrika Olsson 
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Sbnau § 24 Dnr SBN 2023/31 

Förslag till utökat verksamhetsområde 
omfattande dricks- och spillvatten för 
delar av Smedstorp/Gårdlösa 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 
samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
verksamhetsområde omfattande dricksvatten och spillvatten för delar av 
Smedstorp/Gårdlösa 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.   

Under 2012–2013 byggdes VA-nätet ut i delar av Smedstorp/Gårdlösa. De 
fastighetsägare som var intresserade anslöt sig genom VA-avtal. I utbyggnaden tog 
man höjd för att alla fastigheter skulle ansluta sig frivilligt efterhand.  

För att säkra att dessa fastigheter i framtiden kan ansluta sig bör verksamhetsområde 
inrättas på fastigheterna. Dock kommer fastigheterna ej tvingas koppla in sig förrän 
deras nuvarande enskilda anläggningar blivit utdömda. 

Ekonomiska konsekvenser 
Österlen VA AB har inte identifierat några konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Österlen VA AB har inte identifierat några konsekvenser. 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
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17 mars 2023 
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§ 24 forts. 

Miljöperspektivet 
Österlen VA AB har inte identifierat några konsekvenser. Förvaltningen anser att 
miljöperspektivet påverkas positivt genom att enskilda anläggningar byts ut mot 
kommunala anläggningar. 

Uppföljning 
Vid behov. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
verksamhetsområde omfattande dricksvatten och spillvatten för delar av 
Smedstorp/Gårdlösa i enlighet med bilagt kartmaterial.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn 
2023.793. 

Karta - Förslag till utökat verksamhetsområde omfattande dricks- och spillvatten för 
delar av Smedstorp/Gårdlösa, handlingsid: Sbn 2023.439. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunfullmäktige 

Österlen VA AB 
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Sbnau § 25 Dnr SBN 2023/41 

Särskilt uppdrag från kommunfullmäktige 
- säkerhet och trygghetsskapande 
åtgärder på kommunala gator och platser 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 
samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag, med 
förändringen att ha kvar den bänk på Norregatan som förvaltningen föreslagit att ta 
bort, i bilaga Rapport - Förslag på säkerhet och trygghetsskapande åtgärder på kommunala gator 
och platser och översänder detsamma kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2022 (Kf § 118/2022) att 
uppdra följande till samhällsbyggnadsnämnden: 

 

”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.” 

 

Rapport  
Se bilaga: Rapport - Förslag på säkerhet och trygghetsskapande åtgärder på 
kommunala gator och platser, handlingsid: Sbn 2023.776. 

Ekonomiska konsekvenser 
Vissa åtgärder kräver större investeringar. 

Barnperspektivet 
Åtgärderna lägger stor vikt på säkerheten för barn. 
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§ 25 forts. 

Miljöperspektivet 
Åtgärderna förväntas bidra till en bättre och säkrare utemiljö. 

Uppföljning 
Uppföljning bör ske vid varje ny politisk mandatperiod. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag i bilaga 
Rapport - Förslag på säkerhet och trygghetsskapande åtgärder på kommunala gator och platser 
och översänder detsamma kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, handlingsid: Sbn 2023.794. 

Rapport - Förslag på säkerhet och trygghetsskapande åtgärder på kommunala gator 
och platser, handlingsid: Sbn 2023.776. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Inger Åbonde (S) och Thony Blomgren (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
med förändringen att ha kvar den bänk på Norregatan som förvaltningen föreslagit 
att ta bort.  

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

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunstyrelsen  

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
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Sbnau § 26 Dnr SBN 2023/4 

Delegeringsbeslut februari 2023 - 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar godkänna redovisningen av 
delegeringsbeslut för februari 2023 och lägger densamma till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegeringsbeslut för samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
gällande februari 2023 samt månadsrapport bostadsanpassning gällande februari 
2023. 

Bostadsanpassning 
Redovisningen av bostadsanpassning avser en spisvakt samt ett stödhandtag. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar godkänna redovisningen av 
delegeringsbeslut för februari 2023 och lägger densamma till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Sbn 2023.795. 

Delegeringsbeslut februari 2023, handlingsid: Sbn 2023.777. 

Månadsrapport bostadsanpassning februari 2023, handlingsid: Sbn 2023.778. 

_________ 
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Sbnau § 27 Dnr SBN 2023/3 

Anmälningsärenden 2023-03-17 - 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar godkänna redovisningen av 
anmälningsärenden och lägger densamma till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av anmälningsärenden för samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
2023-03-17: 
 

• Miljö- och naturpriset 2022 delas ut 13 mars 2023 på Tryde 1303 på 
Naturskyddsföreningen i Tomelillas årsmöte. Priset delas mellan Åsgårds 
gårdsbutik och Mathias Kreissig. 

• Österlen VA AB - månadsrapport Tomelilla januari 2023 
• Beslut - Rev § 11/2023 Riskanalys och revisionsplan 2023 
• Revisionsplan med riskanalys 2023 för Tomelilla kommun_förkortad version 
• Beslut - Kf § 9/2023 Framtida hantering av kommunens fibernät 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Sbn 2023.796. 

Österlen VA AB - månadsrapport Tomelilla januari 2023, handlingsid: Sbn 2023.574. 

Beslut - Rev § 11/2023 Riskanalys och revisionsplan 2023, handlingsid: Sbn 

2023.755. 
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§ 27 forts. 

 

Revisionsplan med riskanalys 2023 för Tomelilla kommun_förkortad version, 

handlingsid: Sbn 2023.754. 

Beslut - Kf § 9/2023 Framtida hantering av kommunens fibernät, handlingsid: Sbn 

2023.756. 

_________ 

 

  

   

24S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 0
33

98
9c

9-
b7

ad
-4

80
4-

b2
e1

-5
20

ff0
9c

a9
a7

166



	

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Justerare: Inger Åbonde

Nämndsekreterare: Johanna Kandell

Ordförande samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott: Sander Dijkstra
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