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Ersättare underrättas

Tid: Onsdagen den 26 februari 2020 kl. 14.00

Plats: Äppelkriget, Kommunhuset i Tomelilla

Kallelse med föredragningslista

Ärenden
Diarienr Sidnr

1 Val av justerare
2 Ändringar i föredragningslistan
3 Dialoger och informationsärenden 2020/1 3 - 6
4 Förslag på ändrat reglemente för kultur- och 

fritidsnämnden
2018/160 7 - 14

5 Förslag på ändrat reglemente för 
samhällsbyggnadsnämnden

2018/157 15 - 24

6 Tillsättning av politisk referensgrupp för 
livskvalitetsprogrammet

25 - 31

7 Svar på motion beträffande upprättande av 
underhållsplaner för Tomelilla kommuns fastigheter

2019/133 32 - 35

8 Svar på motion om att använda artificiell intelligens 
för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos våra 
elever

2019/83 36 - 38

9 Svar på motion - Kulturen är viktig 2019/100 39 - 41
10 Svar på motion - Utebliven betalning av 

barnomsorgsavgift ska inte leda till avstängning från 
barnomsorg

2019/152 42 - 45

11 Svar på motion - Arbetsmarknadsdag 2019/159 46 - 48
12 Svar på motion - Inrätta en mångfaldsvecka i 

Tomelilla
2019/201 49 - 51

13 Svar på motion - Utbildning för förtroendevalda och 
anställda i hbtq-frågor

2019/204 52 - 54

14 Återkallande av planuppdrag gällande detaljplan för 
del av Norra Kvärrestad 1:8

2018/258 55 - 57

15 Detaljplan för kv. Laxen för samråd 2013/148 58 - 91
16 Redovisning av delegeringsbeslut - Lån 

Kommuninvest 2020
2019/22 92 - 107

17 Redovisning av delegeringsbeslut kommundirektör 2020/3 108
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Leif Sandberg (C) Johan Linander
Ordförande Sekreterare

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.
Telefon 0417-182 53 Johan Linander
E-post: kommun@tomelilla.se
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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Johan Linander
Kanslichef
Direkt 0417-182 53
Mobil 0709-95 82 53
pamela.lindqvist@tomelilla.se

Tomelilla den 20 februari 2020 Dnr KS 2020/1

Kommunstyrelsen

Dialoger och informationsärenden kommunstyrelsen 
den 26 februari 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger dialoger och informationsärenden till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Lärare Roger Nilsson från Bollerup Naturbruksgymnasium

- Presentation av Ung Företagsamhet (UF) på Bollerup
2. Kommunchef Britt-Marie Börjesson om aktuella frågor

- Så styrs Tomelilla kommun (sista delen om kvalitetsteori)
- Hantering av synpunkter och klagomål (ny rutin)

3. Skolchef Johan Holmqvist
- Information om kommunens arbete med barnkonventionen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 20 februari 2020.

Kommunledningskontoret

Johan Linander
Kanslichef
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Sida 1 av 3

Huvudrubrik
Ledningssystem

Underrubrik
Generella rutiner

Dokumentnamn
Rutin för hantering av 
synpunkter och klagomål. 

Upprättad av
Processägare

Utgåva
1

Fastställd/godkänd av
Kommunchef

Giltig från och med 
2020-01-15

Rutin för hantering av synpunkter och klagomål

Bakgrund och syfte
Tomelilla kommun välkomnar och värdesätter synpunkter och klagomål från sina kunder, 
invånare, företag och besökare. När de hör av sig med klagomål, frågor, förslag eller beröm får vi 
information om vad vi skulle kunna göra bättre eller vad vi gör bra. 

Synpunkter och klagomål är en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete. 

Synpunkter och klagomål kan lämnas in anonymt men då har vi ingen möjlighet att återkoppla. 

Hur kan man lämna synpunkter och klagomål?
o Genom att använda e-tjänsten på Tomelilla kommuns hemsida.  
o Via telefon och e-post till ”Tomelilla direkt”.
o Via ”Dina synpunkter är viktiga för oss!” som kunder/brukare inom VoO skickar gratis till 

Tomelilla kommun.

Ansvarsfördelning för att ta emot Synpunkter och klagomål
Tomelilla direkt är kommunens ansikte utåt också när det gäller att ta emot Synpunkter och 
klagomål. De ombesörjer också all diarieföring kring Synpunkter och klagomål. 

Inom Socialtjänsten finns dock ett beslut att alla medarbetare som i sitt dagliga arbete möter 
kunder/brukare med t.ex. kognitiva funktionsnedsättningar ska kunna ta emot en synpunkt/ett 
klagomål. Risken är annars stor att synpunkter/klagomål aldrig kommer fram. 

För övriga enheter gäller att medarbetare tar emot en synpunkt/ett klagomål vid ett första tillfälle. 
Samtidigt ska medarbetaren informera om hur personen framöver kan använda sig av e-tjänsten 
eller ta kontakt med Tomelilla direkt via telefon och e-post. Alla som lämnar 
synpunkter/klagomål ska få en återkoppling på att Tomelilla kommun har tagit emot ärendet och 
information om vem som är ansvarig för den fortsatta hanteringen. Hanteringen ska gå till som 
beskrivs nedan.
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Sida 2 av 3

Vad Hantering Hur

Inom Socialtjänsten 
Dokumentera synpunkten/ 
klagomålet. 

I e-tjänsten.

Inom övriga enheter 
Dokumentera synpunkten 
och klagomålet men 
uppmanar att använda e-
tjänsten vid nästa tillfälle. 

I e-tjänsten. 

Personal tar emot 
synpunkter/klagomål 
muntligt.

Om synpunkten/klagomålet 
är allvarligt ska överordnad 
chef informeras. 

Personligt eller via telefon/e-
post. 

Kommunikationsavdelningen 
(som hanterar synliga kanaler 
i Social medier) bedömer att 
ett inlägg är att betrakta som 
synpunkt/klagomål. 

Dokumentera 
synpunkten/klagomålet. 

I e-tjänsten

Tomelilla direkt tar emot 
synpunkter/klagomål via 
telefon/brev eller får 
meddelande via Messenger 
som de bedömer som 
synpunkt/klagomål. 

I e-tjänsten

Vidarebefordrar e-posten till 
berörd enhet och diarieför. 

Digitalt

 
Lägger sekretess på ärendet 
vid behov. 

Digitalt

Tomelilla direkt tar emot 
synpunkter/klagomål via e-
post. 

Återkopplar till den som 
lämnat synpunkt/klagomål 
med information om den 
fortsatta hanteringen. 

Digitalt eller via post. 

Alla enheter som har tagit 
emot en synpunkt/klagomål 
från Tomelilla direkt.

Kvittera till Tomelilla direkt 
att synpunkten/klagomålet 
har tagits emot. 

Digitalt
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Sida 3 av 3

Vad Hantering Hur

Tar emot och diarieför. Digitalt

Vidarebefordrar ärendet till 
rätt verksamhet. 

Digitalt

Lägger sekretess på ärendet 
vid behov. 

Digitalt

Tomelilla direkt tar emot 
synpunkter/klagomål via e-
tjänsten. 

Återkopplar till den lämnat 
synpunkt/klagomål med 
information om den fortsatta 
hanteringen. 

Digitalt eller via post. 

Utredning och analys av synpunkter och klagomål
Varje enhet har sin särart. Det är därför nödvändigt att varje enhet internt lägger fast en rutin 
som visar vem/vilka som ansvarar för utredning av synpunkter och klagomål samt hur utredning 
och analys ska utföras och dokumenteras. 

Utredning och analys skall göras snarast dock inom en månad efter att ärendet inkommit. 

Återkoppling 
Alla som lämnat en synpunkt eller ett klagomål ska få återkoppling efter utredning och analys. 
Undantag är de synpunkter/klagomål som lämnats anonymt. Vi återkopplar på det sätt som 
kunden har önskat, digitalt, telefon eller brev. 

Vid återkopplingen informerar vi om vilka bedömningar som vi gjort, vilka åtgärder vi har 
genomfört eller planerar att göra. 

Efter återkoppling skickas utredning och analys till Tomelilla direkt för diarieföring. 

Förbättringsåtgärder
Synpunkter och klagomål är viktiga i det systematiska kvalitetsarbetet. Varje enhet ska använda 
sammanställningar och analyser av synpunkter och klagomål när det gäller förbättring/utveckling 
på organisations- eller systemnivå. T.ex. i den tillitsbaserade styrningens ”Nulägeskoll”. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

Ksau § 24 Dnr KS 2018/160

Förslag på ändrat reglemente för kultur- och 
fritidsnämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar ändra kultur- och fritidsnämndens reglemente i 
enlighet med bilagan, handlingsid: Ks 2020.278.

Ärendebeskrivning
Med anledning av förändringar inom samhällsbyggnadsverksamheten så 
föreslås kultur- och fritidsnämndens och samhällsbyggnadsnämndens 
reglementen förändras. Exempelvis är det samhällsbyggnadsnämnden som 
ska ha ansvar för samtliga fastigheter och anläggningar. 

I förslagen är det som ska tas bort markerat med rött och det som ska läggas 
till är markerat med gult.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.

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.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar ändra kultur- och fritidsnämndens reglemente i 
enlighet med bilagan, handlingsid: Ks 2020.278.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

§ 24 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.277.
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr C 18:6
 

Kf § 91/2018, § xx/2020 Dnr KS 2018/160

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Antagen av kommunfullmäktige den x/x 2020.
Gäller från den x/x 2020.

Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig tjänsteman: Kommunchef

Uppföljning: En gång per mandatperiod eller oftare vid behov.
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2

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelser i detta 
reglemente.

Verksamhet

1 § Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom kultur, fritid, 
bibliotek och serveringstillstånd med mera enligt alkohollagen och ansvarar för 
kommunens verksamheter inom dessa områden.

Nämnden ska mot bakgrund av ovanstående:
 Med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller kommunal kultur- 

och fritidsverksamhet, samt ta de initiativ och framlägga de förslag som nämnden 
finner påkallade.

 Ägna uppmärksamhet åt utformning och utsmyckning av offentliga platser och 
byggnader.

 Verka för bevarande av estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla eller i 
samhällsbilden karaktäristiska byggnader, anläggningar och anordningar.

 Besluta om upplåtelse av kommunens anläggningar och lokaler för kultur- 
biblioteks- och fritidsverksamhet.

 Främja kultur- och idrottslivet i kommunen (bildnings- och studieverksamhet, 
teater, musik, dans, konst, film, musei- och utställningsverksamhet, idrott m.m.).

 Främja föreningslivet och inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade anslag 
fördela bidrag till föreningar, organisationer och enskilda.

Kultur- och fritidsnämnden ska också:
 Svara för information om sin verksamhet.
 Främja och stödja olika kulturyttringar i kommunen.
 Utveckla biblioteksverksamheten i kommunen.
 Bredda kulturutbudet för att därmed nå nya grupper.
 Tillse att kommuninvånarna erbjuds olika meningsfulla alternativ till 

fritidsverksamhet; lek idrott, kultur med mera.
 Ansvara för att alla ges möjlighet till meningsfull idrottsutövning.
 Svara för och utveckla kommunens fritidsgårdar.
 Svara för och utveckla kommunens fritidsbad.
 Svara för och utveckla kommunens kulturskola.
 Svara för ärenden enligt alkohollagen; ansökningar, tillsyn med mera för 

serveringstillstånd.
 Svara för ärenden enligt lotterilagen och lagen om anordnande av visst 

automatspel.
 Svara för att kommunens har en utsmyckningsplan.
 Svara för reformering och förenkling av regelbeståndet inom sitt 

verksamhetsområde.
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Beslutsbefogenheter vid en extraordinär händelse

2 § Då en extraordinär händelse inträffar får krisledningsnämnden överta hela eller delar 
av nämndens verksamhetsområde.

Ansvar, information och rapporteringsskyldighet

3 § Nämnden ansvarar för att verksamheten inom nämndens område bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de föreskrifter som 
gäller för verksamheten.

Nämnden ska till kommunfullmäktige, på sätt som kommunstyrelsen bestämmer, 
rapportera hur verksamheten utvecklas.

Nämndens arbetsformer

Sammansättning och mandattid

4 § Kultur- och fritidsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Förutom 
ordförande ska det finnas en förste vice och en andre vice ordförande. Posten som andre 
vice ordföranden ska tillfalla det parti eller valsamverkansblock, som inte innehar 
ordförandeposten.

Ledamöter och ersättare i nämnden väljs för fyra år, räknat från den förste januari året 
efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.

Ersättarnas tjänstgöring i nämnden

5 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ej tjänstgörande ersättare i nämnden har rätt att yttra sig under sammanträdet och få sin 
mening antecknad till protokollet.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 
bestämda ordningen.
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En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare 
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 
kommer längre ner i ordningen.

Växeltjänstgöring

6 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen 
mellan partierna.

Inkallande av ersättare

7 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av 
sammanträdet, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar ersättare.

Ersättare för ordförande i nämnden

8 § Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i 
en del av ett sammanträde, utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande 
tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige 
ordföranden har utsetts.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträden

9 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Sammanträde ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.

Om särskilda skäl föreligger får ordförande i nämnden, efter samråd med vice 
ordförandena, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för ett sammanträde.
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10 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska senast sex dagar före sammanträdesdagen på ett lämpligt sätt (post, e-post 
eller på annat sätt som nämnden bestämmer) tillställas varje ledamot och ersättare samt 
annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet.

Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta.

Handläggning

11 § Från kommunens övriga nämnder, beredningar, utskott och anställda får nämnden 
infordra de yttranden och upplysningar, som behövs för att de ska kunna fullgöra sina 
uppgifter.

Vid beredning av ärenden, som också berör annan nämnds eller annat utskotts 
verksamhetsområde, får nämnden adjungera representanter från berörd nämnd eller 
utskott. De adjungerade ledamöterna får yttra sig men inte delta i beslut eller få sin 
mening antecknad till protokollet.

Justering av protokoll

12 § Protokoll i kultur- och fritidsnämnden justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
bör redovisas skriftligt innan den justeras.

Reservation

13 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas minst tre dagar 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Har inte tidpunkt för 
justering fastställts ska motiveringen lämnas senast tre dagar efter sammanträdet.
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Delgivning

14 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förste eller andre vice ordföranden 
eller tjänsteman som nämnden bestämmer.

Undertecknande av handlingar

15 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av förste vice eller andre vice ordföranden och 
kontrasigneras av sekreteraren eller annan anställd som nämnden bestämmer.

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Personuppgifter

16 § Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddslagstiftningen för behandling 
av personuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.
__________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

Ksau § 25 Dnr KS 2018/157

Förslag på ändrat reglemente för 
samhällsbyggnadsnämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar ändra samhällsbyggnadsnämndens reglemente i 
enlighet med bilagan, handlingsid: Ks 2020.280.

Ärendebeskrivning
Med anledning av förändringar inom samhällsbyggnadsverksamheten så 
föreslås kultur- och fritidsnämndens och samhällsbyggnadsnämndens 
reglementen förändras. Exempelvis är det samhällsbyggnadsnämnden som 
ska ha ansvar för samtliga fastigheter och anläggningar. 

I förslagen är det som ska tas bort markerat med rött och det som ska läggas 
till är markerat med gult.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.

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.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar ändra samhällsbyggnadsnämndens reglemente i 
enlighet med bilagan, handlingsid: Ks 2020.280.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

§ 25 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.279.
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr C 18:4

Kf § 89/2018, § 60/2019, § 85/2019, § xx/2020 Dnr KS 2018/157

Reglemente samhällsbyggnadsnämnden

Antagen av kommunfullmäktige x/x 2020.
Gäller från x/x 2020.

Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige

Uppföljning: En gång per mandatperiod eller tidigare vid behov
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Övergripande verksamhet

§ 1 Samhällsbyggnadsnämndens huvudsakliga ansvarsområden är:
- Kommunens fastigheter
- Bostadsförsörjning
- Exploateringsverksamhet
- Gator och parker
- Trafiksäkerhet
- Vatten- och avloppssystem
- Energiförsörjning

§ 2 Utöver de områden som nämns i § 1 ansvarar samhällsbyggnadsnämnden även för att 
fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt plan- och 
byggområdet, i den mån sådana ärenden faller utanför byggnadsnämndens och Ystad-
Österlenregionens miljöförbunds ansvarsområden. 

§ 3 Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar även för andra ärenden som är av teknisk 
karaktär eller som rör fysisk planering, om dessa inte faller inom någon annan nämnds 
ansvarsområde.

Samhällsbyggnadsnämndens uppgifter

§ 4 Samhällsbyggnadsnämnden får fatta beslut som utgör myndighetsutövning, i enlighet 
med exempelvis Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, Lag (1982:129) om flyttning 
av fordon, Trafikförordning (1982:1276), Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 
eller liknande lagstiftning. Detta gäller endast om sådana beslut i art och omfattning 
motsvarar de som beskrivs i ovan nämnd lagstiftning.

§ 5 Samhällsbyggnadsnämnden är kommunens trafiknämnd i enlighet med Lag (1978:234) 
om nämnder för vissa trafikfrågor.

§ 6 Ärenden som rör myndighetsutövning gentemot kommunens egen verksamhet ska 
inte hanteras av samhällsbyggnadsnämnden, utan av byggnadsnämnden. 

§ 7 Ärenden som rör myndighetsutövning i miljöfrågor ska endast undantagsvis hanteras 
av samhällsbyggnadsnämnden. Detta ska ske i de fall då ärendet faller utanför Ystad-
Österlenregionens miljöförbunds kompetensområde. 

§ 8 Samhällsbyggnadsnämnden är huvudman för kommunens vatten- och avloppsverk.
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§ 9 Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för följande:
- Kommunens fastigheter och anläggningar.
- Lös egendom i kommunens ägo, som inte ansvaras för av annan nämnd.
- Kommunens gator, trafikanläggningar, planteringar, lekplatser och andra allmänna 

platser.
- Kommunens vatten- och avloppsanläggningar.
- Offentlig renhållning och belysning.
- Frågor som rör internetuppkoppling och annan kommunikationsinfrastruktur.
- Kommunens intressen i vattenråd och dikningsföretag.
- Tillgänglighetsfrågor.
- Miljöfrågor.
- Kommunens måltidsfrågor och dess utveckling.
- Bostadsanpassningsbidrag
- Ansvarsområden av samma typ, förutsatt att ingen annan nämnd ansvarar för det.

§ 10 I samhällsbyggnadsnämndens uppdrag ingår att:
- Anlägga, driva och underhålla sådana faciliteter som faller under 

samhällsbyggnadsnämnden ansvarsområden i § 9.
- Ingå avtal avseende konsult- och entreprenadtjänster.
- Tillse att erforderliga kontroller och besiktningar av kommunens egna 

byggnadsprojekt sker.
- I den mån det inte strider mot av fullmäktige fattade beslut köpa och sälja fast 

egendom.
- Avge yttranden över remisser från byggnadsnämnden, Ystad-Österlenregions 

miljöförbund eller lantmäterimyndighet.
- Ansöka om särskild förvaltning enligt Bostadsförvaltningslagen.
- Företräda kommunen och dess rätt vid lantmäteriförrättningar samt, i samband 

med sådana förrättningar, ingå erforderliga avtal.
- Samordna kommunens exploateringsverksamhet samt ingå exploateringsavtal.
- Ägna uppmärksamhet åt utformning och utsmyckning av offentliga platser och 

byggnader.
- Utveckla kommunens friluftsbad.
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§ 11 Samhällsbyggnadsnämnden ska besluta i ärenden om:
- Inteckning, nedsättning, dödning, sammanläggning och relaxation av inteckning 

samt utbyte av pantbrev.
- Hyra, arrende, tomträtt, servitut eller annan upplåtelseform till fast eller lös 

egendom.
- Förhyrning, arrende eller annan upplåtelse avseende annans fasta eller lösa 

egendom.
- Rivning av kommunalt ägd byggnad.
- Bidrag till enskild väghållning.
- Frågor som gäller Lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor.
- Permanenta lokala trafikföreskrifter och dispenser enligt Trafikförordning 

(1998:1276).
- Namngivning av kommunala gator, vägar, torg och kvarter.
- Frågor som till art och grad är jämförbara med övriga som beskrivits i denna 

paragraf och som inte ligger inom en annan nämnds ansvarsområde.

Samhällsbyggnadsnämndens övriga uppgifter

§ 12 Samhällsbyggnadsnämnden svarar för information om sin verksamhet.

Samhällsbyggnadsnämnden svarar för reformering och förenkling av sitt regelbestånd.

Samhällsbyggnadsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål 
och ärenden inom sitt verksamhetsområde.

Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för behandling av personuppgifter inom sitt
verksamhetsområde.

Beslutsbefogenheter vid en extraordinär händelse

§ 13 Då en extraordinär händelse inträffar får krisledningsnämnden överta hela eller delar 
av nämndens verksamhetsområde.

20



Ansvar, information och rapporteringsskyldighet

§ 14 Nämnden ansvarar för att verksamheten inom nämndens område bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de föreskrifterna som 
gäller för verksamheten. 

Nämnden ska till kommunfullmäktige, på sätt som kommunstyrelsen bestämmer, 
rapportera hur verksamheten utvecklas.

Nämndens arbetsformer

Sammansättning och mandattid

§ 15 Samhällsbyggnadsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

Förutom ordförande ska det finnas en förste vice och en andre vice ordförande. Posten
som andre vice ordföranden ska tillfalla ett parti eller valsamverkansblock, som inte 
innehar ordförandeposten.

Ledamöter och ersättare i nämnden väljs för fyra år, räknat från den förste januari året 
efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.

Ersättarnas tjänstgöring

§ 16 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta 
i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ej tjänstgörande ersättare i nämnden har rätt att yttra sig under sammanträdet och få sin 
mening antecknad till protokollet.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 
bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen.

Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i
ordningen.
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Växeltjänstgöring

§ 17 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen 
mellan partierna.

Inkallande av ersättare

§ 18 En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av
sammanträdet, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar ersättare.

Ersättare för ordförande

§ 19 Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde
eller i en del av ett sammanträde, utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande
tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige 
ordföranden har utsetts.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträden

§ 20 Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Sammanträde
ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär
det.

Om särskilda skäl föreligger får ordföranden, efter samråd med vice ordförandena, ställa 
in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för ett sammanträde.

§ 21 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska senast sex dagar före sammanträdesdagen på ett lämpligt sätt (via digitala 
möteshandlingar, post, e-post eller på annat sätt som nämnden bestämmer) tillställas varje 
ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet.
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Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta.

Handläggning

§ 22 Från kommunens övriga nämnder, beredningar, utskott och anställda får nämnden
infordra de yttranden och upplysningar, som behövs för att de ska kunna fullgöra sina
uppgifter.

Vid beredning av ärenden, som också berör annan nämnds eller annat utskotts
verksamhetsområde, nämnden adjungera representanter från berörd nämnd eller utskott.

De adjungerade ledamöterna får yttra sig men inte delta i beslut eller få sin mening 
antecknad till protokollet.

Justering av protokoll

§ 23 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Reservation

§ 24 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas minst tre dagar 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Har inte tidpunkt för 
justering fastställts ska motiveringen lämnas senast tre dagar efter sammanträdet.

Delgivning

§ 25 Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förste eller andre vice ordföranden 
eller tjänsteman som nämnden bestämmer.
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Undertecknande av handlingar

§ 26 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av förste vice eller andre vice ordföranden och 
kontrasigneras av sekreteraren eller annan anställd som nämnden bestämmer.

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Personuppgifter

§ 27 Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddslagstiftningen för behandling 
av personuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.
__________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 februari 2020

Justerandes sign

Kf § 12 Dnr KS 2019/158

Svar på motion - Prideflaggan

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om ajournering 19.45-19.55.

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen positivt besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar att ett livskvalitetsprogram ska tas fram och 
uppdrar till kommunstyrelsen att tillsätta en politisk referensgrupp.

Reservationer
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Torgny Larsson, Ida 
Bornlykke, Sejdi Karaliti, Tina Bergström-Darrell, Anders Throbäck, Inger 
Åbonde, Peter Boström, Anne-Maj Råberg och Helén Bladh) och den 
vänsterpartistiska gruppen (Mona Nihlén och Linda Ekelund) reserverar sig 
mot beslutet, handlingsid: Ks 2020.471.

Den sverigedemokratiska gruppen (Per Gustafsson, Paul Lennartsson, Peo 
Örnsved, Anders Rosengren, Kent Olofsson, Birger Hörberger, Zofia 
Prokopczyk, Thony Blomgren, Jonas Olsson och Kent Gustafsson) 
reserverar sig till förmån för eget yrkande om avslag på motionen. 

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) m.fl. har den 18 september 2019 lämnat in motion om 
Prideflaggan följande lydelse:

”Av kommunens riktlinjer för flaggning framgår vilka regler som gäller för 
flaggstängerna framför kommunhuset och hur flaggorna ska hissas. Vidare 
framgår att kommunen ska flagga på allmänna flaggdagar, samt i samband 
med kommunens marknadsdagar, skolavslutning, EU-dagen, internationella 
kvinnodagen samt i samband med Malmö Pride då Pride-flaggan ska hissas.

Nyligen beslutade Sölvesborgs kommun att inte längre hissa Pride-flaggan 
med hänvisning till att det inte ingår i den traditionella flaggningen. 
Socialdemokraterna i Tomelilla anser att det är viktigt att Tomelilla kommun 
visar att kommunen vill vara modern och ta ställning för mänskliga 
rättigheter och mot diskriminering.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 februari 2020

Justerandes sign

§ 12 forts.

Mot bakgrund av ovanstående menar vi att det inte är tillräckligt att enbart 
hissa Pride-flaggan en gång om året och yrkar

Att Tomelilla kommun en gång i månaden hissar Pride-flaggan för mänskliga 
rättigheter, mot diskriminering.”

Förvaltningen, genom kommunikationschef Katrin Högborn, ger 
följande yttrande:

Kommunens riktlinjer för flaggning togs fram och beslutades 2017. I dessa 
anges vid vilka tillfällen utöver allmänna flaggdagar Tomelilla kommun ska 
flagga:

 dag då Tomelilla marknad (sommar och höst) infaller
 skolavslutningsdagen/dagar
 Pridedagarna (är olika datum i hela landet, men Tomelilla kommun Pride-

flaggar de dagar då det är Malmö Pride)
 8 mars Internationella kvinnodagen
 9 maj Europadagen

Här anges också flaggningsförfarandet vid händelser kopplade till hovet och 
vid anställds eller förtroendevalds bortgång. 
Kommundirektör, kommunstyrelsens ordförande eller kommunfullmäktiges 
ordförande eller deras ställföreträdare, äger också enligt riktlinjerna möjlighet 
att ta beslut om flaggning vid andra tillfällen som kan uppkomma.

I riktlinjerna finns alltså, precis som motionären anför, upptaget hur 
flaggning med Prideflaggan ska ske. På detta sätt har Tomelilla kommun tagit 
ställning för de värden denna flagga signalerar. 

Motionärens förslag innebär en frekvenshöjning med elva gånger. 
Förvaltningen ser inga större ekonomiska konsekvenser eller praktiska 
utmaningar i ett utökande under förutsättning att flaggningen äger rum under 
helgfri vardag. 

Förvaltningen menar därför att det är en ambitionshöjning för politiken att ta 
ställning till. Bifalls motionen, behöver också kommunens riktlinjer för 
flaggning revideras.

Alliansen framför som motivering till sitt ställningstagande:
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 februari 2020

Justerandes sign

§ 12 forts.

Alla människors okränkbara värde är en grundläggande princip för vårt 
västerländska demokratiska samhälle. Så har det varit under långa tider och 
skall också så förbli. Dagens utveckling visar att dessa viktiga grundläggande 
principer behöver värnas och återerövras.

Samtidigt ger en rutinmässig flaggning 12 gånger per år inte den behövliga 
värdegrundspåverkan, det är därför positivt att Sara Anheden (S) och Bo 
Herou (KD) lämnat in motioner kring mångfaldsvecka och HBTQ-
utbildning.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen positivt besvarad. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 161/2019, handlingsid: Ks.2020.30.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 97/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 233/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 266/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Kommunstyrelsen § 161/2019:
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen positivt besvarad. 

Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att i 
Livskvalitetsprogrammet återkomma med förslag till kommunstyrelsen på 
prioriterade områden i Livskvalitetsprogrammet avseende HBTQ-frågor.  
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 februari 2020

Justerandes sign

§ 12 forts.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras till 
förvaltningen med motiveringen att kommunfullmäktige först måste ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram ett livskvalitetsprogram samt att en 
beredningsgrupp bestående av förtroendevalda tillsätts.

Sara Anheden (S) yrkar i andra hand bifall till motionen.

Ida Bornlykke (S) yrkar bifall till Sara Anhedens yrkanden.

Bo Herou (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Leif Sandberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt ett 
tilläggsyrkande att kommunfullmäktige ska besluta att ett livskvalitetsprogram 
ska tas fram och uppdra till kommunstyrelsen att tillsätta en politisk 
referensgrupp.

Per Gustafsson (SD) yrkar avslag på motionen.

Sara Anheden (S) föreslår som tilläggsyrkande att kommunfullmäktige ska 
besluta att ett livskvalitetsprogram ska tas fram och uppdra till 
kommunstyrelsen att tillsätta en beredningsgrupp bestående av 
förtroendevalda.

Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och till 
Leif Sandbergs tilläggsyrkande.

Bertil Fredlund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
tilläggsyrkandet att förvaltningen ges i uppdrag att se över flaggreglerna och 
revidera dessa i överensstämmelse med Riksarkivets regler avseende icke 
officiella flaggor.

Beslutsgång 1 - Återremiss
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar 
att avgöra ärendet idag.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för Sara Anhedens förslag om återremiss.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 februari 2020

Justerandes sign

§ 12 forts.

Omröstning 1
Med 29 ja-röster mot 12 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avgöra 
ärendet idag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Kenneth 
Strömbeck (M), Gunnel Andersson (M), Marianne Åkerblad (M), Bertil 
Fredlund (M), Alexander Verweij Svensson (M), Margith Svensson (M), 
Leif Sandberg (C), Maria Mickelåker (C), Gunvor Olsson (C), Charlotte 
Rosdala (C), Christian Björkqvist (C), Fatlum Avdullahu (C), Bengt 
Högborg (C), Anders Larsson (C), Carina Persson (L), Bo Herou (KD), 
Mikael Holmberg (MP), Per Gustafsson (SD), Paul Lennartsson (SD), Peo 
Örnsved (SD), Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), Birger 
Hörberger (SD), Zofia Prokopczyk (SD), Thony Blomgren (SD), Jonas 
Olsson (SD) och Kent Gustafsson (SD).

Nej-röster: Sara Anheden (S), Torgny Larsson (S), Ida Bornlykke (S), Sejdi 
Karaliti (S), Tina Bergström-Darrell (S), Anders Throbäck (S), Inger 
Åbonde (S), Peter Boström (S), Anne-Maj Råberg (S), Helén Bladh (S), 
Mona Nihlén (V) och Linda Ekelund (V).

Beslutsgång 2 – Behandling av motionen
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs och motförslag i huvudvoteringen ska tas fram.

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar 
att Sara Anhedens förslag ska vara motförslag i huvudvoteringen. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för Sara Anhedens förslag.
Nej-röst för Per Gustafssons förslag.

Omröstning 2 – Förberedande votering
Med 13 ja-röster mot 10 nej-röster och 18 ledamöter som avstår från att 
rösta beslutar kommunfullmäktige att Sara Anhedens förslag ska vara 
motförslag i huvudvoteringen.
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TOMELILLA KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 februari 2020

Justerandes sign

§ 12 forts.

Ja-röster: Sara Anheden (S), Torgny Larsson (S), Ida Bornlykke (S), Sejdi 
Karaliti (S), Tina Bergström-Darrell (S), Anders Throbäck (S), Inger 
Åbonde (S), Peter Boström (S), Anne-Maj Råberg (S), Helén Bladh (S), 
Mona Nihlén (V), Linda Ekelund (V) och Mikael Holmberg (MP).

Nej-röster: Per Gustafsson (SD), Paul Lennartsson (SD), Peo Örnsved 
(SD), Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), Birger Hörberger 
(SD), Zofia Prokopczyk (SD), Thony Blomgren (SD), Jonas Olsson (SD) 
och Kent Gustafsson (SD).

Avstår: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Kenneth 
Strömbeck (M), Gunnel Andersson (M), Marianne Åkerblad (M), Bertil 
Fredlund (M), Alexander Verweij Svensson (M), Margith Svensson (M), 
Leif Sandberg (C), Maria Mickelåker (C), Gunvor Olsson (C), Charlotte 
Rosdala (C), Christian Björkqvist (C), Fatlum Avdullahu (C), Bengt 
Högborg (C), Anders Larsson (C), Carina Persson (L) och Bo Herou (KD).

Omröstning 3 - Huvudvotering
Med 19 ja-röster mot 12 nej-röster och 10 ledamöter som avstår från att 
rösta beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
till beslut.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Kenneth 
Strömbeck (M), Gunnel Andersson (M), Marianne Åkerblad (M), Bertil 
Fredlund (M), Alexander Verweij Svensson (M), Margith Svensson (M), 
Leif Sandberg (C), Maria Mickelåker (C), Gunvor Olsson (C), Charlotte 
Rosdala (C), Christian Björkqvist (C), Fatlum Avdullahu (C), Bengt 
Högborg (C), Anders Larsson (C), Carina Persson (L), Bo Herou (KD) och 
Mikael Holmberg (MP). 

Nej-röster: Sara Anheden (S), Torgny Larsson (S), Ida Bornlykke (S), Sejdi 
Karaliti (S), Tina Bergström-Darrell (S), Anders Throbäck (S), Inger 
Åbonde (S), Peter Boström (S), Anne-Maj Råberg (S), Helén Bladh (S), 
Mona Nihlén (V) och Linda Ekelund (V).

Avstår: Per Gustafsson (SD), Paul Lennartsson (SD), Peo Örnsved (SD), 
Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), Birger Hörberger (SD), 
Zofia Prokopczyk (SD), Thony Blomgren (SD), Jonas Olsson (SD) och 
Kent Gustafsson (SD).
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Justerandes sign

§ 12 forts.

Beslutsgång 3 – Tilläggsyrkande livskvalitetsprogram
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Leif Sandbergs förslag.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för Leif Sandbergs förslag.
Nej-röst för Sara Anhedens förslag.

Omröstning 4 – Tilläggsyrkande livskvalitetsprogram
Med 19 ja-röster mot 12 nej-röster och 10 ledamöter som avstår från att 
rösta beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Leif Sandbergs förslag till 
beslut.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Kenneth 
Strömbeck (M), Gunnel Andersson (M), Marianne Åkerblad (M), Bertil 
Fredlund (M), Alexander Verweij Svensson (M), Margith Svensson (M), 
Leif Sandberg (C), Maria Mickelåker (C), Gunvor Olsson (C), Charlotte 
Rosdala (C), Christian Björkqvist (C), Fatlum Avdullahu (C), Bengt 
Högborg (C), Anders Larsson (C), Carina Persson (L), Bo Herou (KD) och 
Mikael Holmberg (MP). 

Nej-röster: Sara Anheden (S), Torgny Larsson (S), Ida Bornlykke (S), Sejdi 
Karaliti (S), Tina Bergström-Darrell (S), Anders Throbäck (S), Inger 
Åbonde (S), Peter Boström (S), Anne-Maj Råberg (S), Helén Bladh (S), 
Mona Nihlén (V) och Linda Ekelund (V).

Avstår: Per Gustafsson (SD), Paul Lennartsson (SD), Peo Örnsved (SD), 
Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), Birger Hörberger (SD), 
Zofia Prokopczyk (SD), Thony Blomgren (SD), Jonas Olsson (SD) och 
Kent Gustafsson (SD).

Beslutsgång 4 – Tilläggsyrkande revidering av flaggregler
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar 
att avslå Bertil Fredlunds förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Sara Anheden (S) 
Kommunstyrelsen
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
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Ksau § 28 Dnr KS 2019/133

Svar på motion beträffande upprättande av 
underhållsplaner för Tomelilla kommuns fastigheter

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunfullmäktige beslutar att delvis bifalla motionen i enlighet med 
förvaltningens förslag.

Reservation
Per Gustafsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande om bifall till 
motionen.

Ärendebeskrivning
Thony Blomgren (SD) har den 12 juni 2019 lämnat in motion 
beträffande upprättande av underhållsplaner för Tomelilla kommuns 
fastigheter med i huvudsak följande lydelse:

Enligt den senaste årsredovisningen har fastighetsförvaltningen gjort, och 
sannolikt ännu gör, kraftiga underskott, man verkar ha dålig koll på sina 
kommande underhållsbehov med plötslig kostnadseskalering som följd.

De flesta fastighetsförvaltningar och dito bolag har upprättade 
underhållsplaner som ett verktyg för sitt budget- och underhållsarbete, men 
även som hjälp för sedermera hyresuttag. Inom vissa fastighetssegment är 
underhållsplan t.o.m. lagstadgad.

Med upprättade av fleråriga underhållsplaner för våra fastigheter skapar vi 
redskap att ta fram reella beslutsunderlag med god framförhållning åt 
nämnder och ekonomer inför kommande budgetarbeten, vilket i sin tur ger 
förvaltningen verktyg att arbeta och verka utifrån för att framledes få den 
kostnads- och underhållskontroll vi torde eftersträva.

Utifrån ovanstående yrkar vi Sverigedemokrater på att:
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- Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag inför nästa 
budgetår att upprätta en tio-årig underhållsplan för vårt 
fastighetsbestånd på en relevant detaljnivå. För att på så sätt att ge 
nämnder, ekonomer, hyresgäster och förvaltningar ett 
verklighetsförankrat redskap rörande kommande underhåll och 
därmed kvalificerad kostnadsindikering. Dessa underhållsplaner ska 
därefter vidmakthållas genom årlig revidering.”

Förvaltningen, genom teknisk chef Ulrika Olsson, ger följande 
yttrande:

”Fastighetsenheten är en resultatenhet och hade 2018 ca 40 miljoner i 
intäktsbudget, vilket innebär att kostnaderna får uppgå till motsvarande 
belopp. Gällande årsredovisningen 2018 som motionen hänvisar till gick 
fastighetsenheten med ett underskott på -1,3 miljoner vilket till största delen 
beror på ej budgetkompenserade kapitaltjänstkostnader som utgavs av 1,1 
miljoner. 

Det har varje år upprättats underhållsplaner KS 2017/2 §76.
Motionären yrkar på att förvaltningen ska ta fram en underhållsplan på tio år. 
I nuläget har vi flerårig (tre år), men inte tio år. Orsaken till detta är att 
långsiktiga underhållsplaner för tio år är mindre hållbart i vår kommunala 
underhållsdrift då verksamhetsbehovet är under ständig förändring. 
Anpassning av underhållsbehovet sker därefter. Underhållsinsatserna styrs av 
vilken hyra som kan tas ut av hyresgästerna. Om underhållet brister leder det 
i värsta fall till en framtida investering. Förvaltningen redovisar för 
investeringsberedningen de behov som förvaltningen anser sig behöva för 
minst tre år framåt.

Verksamheten ändras efter behovet av ex befolkningsprognosen, in och ut 
flyttningar som påverkar antal elever i skolan mm. Planering av 
fastighetsunderhållet för driftsbudgeten tas fram av fastighetsenheten som ett 
löpande dokument utifrån en flerårig underhållsdokumentation som årligen 
revideras/uppdateras utifrån inventeringar som dokumenteras. Ur denna 
dokumentation görs ett utdrag med det mest akuta underhållsbehovet inför 
det kommande året, med hänsyn taget till gjorda investeringsbeslut och 
verksamhetsbehov.
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I nuläget finns ett underhållsbehov som långsiktigt behöver åtgärdas, men 
också i relation till de samhällsförändringar som beskrivs ovan. En ökning av 
planlängden till fem år skulle kunna vara ett initiativ för att både möta 
motionärens intentioner och klara av en anpassning till samhällsförändringar.

För underhåll avsätts i nuläget 65 kr/kvm, vilket är lågt. Det finns ett behov 
att utöka dessa. 

Förvaltning är positiv till att upphandla ett underhållssystem som hjälper 
förvaltningen med att precisera såväl vad som ska underhållas som vilka 
kostnader det medför.”

Samhällsbyggnadsnämnden har den 6 december 2019, sbn § 110/2019, 
beslutat att ställa sig bakom förvaltningens yttrande.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att delvis bifalla motionen i enlighet med 
förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 245/2019, handlingsid: Ks 2019.3564.
Samhällsbyggnadsnämnden § 110/2019, handlingsid Ks 2020.107.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 74/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 180/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 245/2019: Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden 
för yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden § 110/2019:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens yttrande 
och överlämnar detsamma till kommunstyrelsens arbetsutskott.
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Förslag till beslut under sammanträdet
Per Gustafsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Ida Bornlykke (S) och Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med Ida Bornlykke och Per-Martin Svenssons förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 38 Dnr KS 2019/83

Svar på motion om att använda artificiell intelligens för 
att upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos våra elever

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med förvaltningens 
förslag på yttrande.

Reservation
Per Gustafsson (SD) reserverar sig till förmån för sitt yrkande om bifall till 
motionen.

Ärendebeskrivning
Per Gustafsson (SD) har den 3 april 2019 lämnat in motion om att 
använda artificiell intelligens för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter 
hos våra elever med följande lydelse:

”I dag kan elever i Tomelilla kommun gå ända till årskurs åtta innan de 
utreds om de har läs- och skrivsvårigheter. Det är ett stort misslyckande, 
nästan hela skolgången har därmed blivit väldigt ineffektiv. Därför anser vi 
Sverigedemokrater att vi snarast inför artificiell intelligens för att hjälpa lärare 
att på ett snabbt och effektivt sätt kontrollera vilka elever som ligger i 
riskzonen för läs- och skrivsvårigheter.

I en hel del kommuner använder man redan artificiell intelligens för att 
upptäcka läs- och skrivsvårigheter i sin skolverksamhet. Detta tar ca två 
minuter att fastställa om barnet har någon form av läs- och skrivsvårigheter 
på detta sätt. Metoden ställer med 95 % säkerhet vilka barn som är i 
riskzonen.

Med anledning av ovan yrkar vi Sverigedemokraterna att:

Familjenämnden får i uppdrag att utreda vilka eventuella kostnader och 
framförallt vinster detta skulle få för skolverksamheten att inför artificiell 
intelligens för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter.
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Familjenämnden, efter utredning med positivt resultat, får i uppdrag att låta 
förvaltningen införa artificiell intelligens för att upptäcka läs- och 
skrivsvårigheter i skolverksamheten.”

Förvaltningen, genom skolchef Johan Holmqvist, ger följande 
yttrande: 

Under de senare åren i samband med utveckling av AI har nya 
användningsområden tillkommit genom teknikanvändande, bland annat har 
screeningmetoder rörande ögonrörelser och läsning tagits fram. Vid läsning 
kan en analys av ögonrörelserna ge en snabb identifikation avseende 
förmågan att avkoda ord. Om testet indikerar att eleven har svårigheter att 
avkoda ord (via mätning av ögonrörelser), går man vidare med fördjupade 
tester.  

AI-diagnostik av ögonrörelser i samband med läsning svarar inte på mer än 
avkodningsförmågan och ger inget djupare svar på läsförmågan som 
innehåller fler komponenter än avkodning. Användande av ny teknik, likt AI, 
är spännande och bör följas av skolverksamheten. Vad gäller tidig upptäckt 
av läs-och skrivsvårigheter har dock stora förbättringar skett under senare år, 
att som motionären skriver, ”läs- och skrivsvårigheter upptäcks i årskurs 8” 
är förhoppningsvis historia. Våra elevers läs-och skrivförmåga undersöks hos 
alla barn, från förskoleklass, där det första testet är ”hur låter orden” HLO, 
vilket mäter förmågan att ljuda orden i förhållande till skriven text, en viktig 
del av läsförståelsen, vidare undersöks elevernas förmåga att läsa och skriva i 
årskurs 1 genom den s.k. läs- och skrivgarantin. 

I årskurs 3 genomför eleverna nationella prov i svenska där läs- och 
skrivförmågan bedöms. Dessa tre exempel på tester och prov är tester där 
det sammantaget sker en djupare bedömning av elevernas läs- och 
skrivförmåga än vid ett screeningtest med hjälp av AI. Tiden då elever kunde 
gå igenom stora delar av sin grundskoleutbildning utan att signaler på läs- 
och skrivsvårigheter inte fångades upp, kan anses vara förbi. Vidare följer 
elevernas resultat från olika åldrar med genom skoltiden genom en digital 
plattform, digilys, vilket säkerställer att resultaten inte ”tappas bort”.

Vår bedömning är att de metoder som används i dag är tillräcklig för att 
fånga upp elever med läs- och skrivsvårigheter på ett tidigt stadium och att 
ett brett användande av AI kan avvaktas till dess att tekniken mognat, 
beforskats och mer användardata finns tillgänglig.  
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Familjenämndens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens yttrande och skicka 
detsamma till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Familjenämnden § 9/2020, handlingsid: Ks 2020.383.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 230/2019, handlingsid: Ks 2019.3342.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 43/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 157/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning.

Kommunstyrelsen § 230/2019:
Kommunstyrelsen beslutar remittera motionen till familjenämnden för 
yttrande.

Familjenämnden § 9/2020:
Familjenämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens yttrande och skicka 
detsamma till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per Gustafsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Leif Sandberg (C) yrkar att motionen ska anses besvarad med förvaltningens 
förslag till yttrande. 

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med Leif Sandbergs förslag till beslut.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslistan/Patrik Månehall
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Ksau § 39 Dnr KS 2019/100

Svar på motion - Kulturen är viktig

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Mikael Holmberg (MP) har den 25 april 2019 lämnat in motion – 
Kulturen är viktig med följande lydelse:

”En kommun som inte tar tillvara sina kulturskatter och värnar kulturell 
tillväxt kommer snart att gå bakåt i all andra avseenden. Tomelilla har en stor 
kulturskatt i form av bland annat sina många konstverk som är deponerade i 
Kulturhuset och i det att många verksamma och erkänt duktiga konstnärer 
finns i kommunen. Äntligen har också bostadsbyggandet fått fart i 
kommunens egen regi och befolkningstalet vänder uppåt. Nybyggda hus och 
gårdar till dem förtjänas också att förgyllas

Kultur och fritidsnämnden har fått i uppdrag att inventera var i gammal och 
ny kommunal bebyggelse och bostäder det finns möjlighet till konstnärlig 
utsmyckning enligt den välkända principen 1% av byggkostnaden samt 
verkställa det under de kommande åren.”

Förvaltningen har genom enhetschef kultur och fritid Ros-Marie 
Stjernfeldt lämnat följande yttrande:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 maj 2019, ks § 159/2019, 
att överlämna motionen till förvaltningen för beredning.

Kulturhuset är redan aktiva med att placera ut konstverk i kommunens 
fastigheter. Alla förvaltningar som är intresserade av att ha konstverk i
sina verksamheter kan kontakta kulturhuset för att få hjälp med detta i mån 
av utbudet av konstverk.
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Kulturhuset har ett bra system när det gäller inventering och rotering av den 
lösa konsten i kommunens fastigheter. Tomelilla kommun har inte någon 
antagen ”strategi för offentlig utsmyckning” enligt den välkända principen 
1% av byggkostnaden.

Förvaltningen anser att det är ett för omfattande uppdrag att inventera var i 
gammal och ny kommunal bebyggelse och bostäder det finns möjlighet till 
konstnärlig utsmyckning enligt den välkända principen 1% av byggkostnaden 
samt verkställa det under de kommande åren.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera ärendet till kultur- 
och fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden § 2/2020, handlingsid: Ks 2020.372.
Kultur- och fritidsnämnden § 7/2020, handlingsid: Ks 2020.338.
Ksau § 228/2019 Svar på motion - Kulturen är viktig, 
handlingsid: Ks 2019.3340.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 45/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 159/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 228/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera ärendet till kultur- och 
fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden § 7/2020:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens 
tidigare yttrande att det är ett för omfattande uppdrag att inventera var i 
gammal och ny kommunal bebyggelse och bostäder det finns möjlighet till 
konstnärlig utsmyckning enligt den välkända principen 1% av byggkostnaden 
samt verkställa det under de kommande åren.
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Samhällsbyggnadsnämnden § 2/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens yttrande.

Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C), Per Gustafsson (SD) och Sara Anheden (S) yrkar avslag 
på motionen.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med Leif Sandberg med fleras förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 40 Dnr KS 2019/152

Svar på motion - Utebliven betalning av 
barnomsorgsavgift ska inte leda till avstängning från 
barnomsorg

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Ärendebeskrivning
Mona Nihlén (V) och Linda Ekelund (V) har den 3 september 2019 
lämnat in motion att utebliven betalning av barnomsorgsavgift inte ska 
leda till avstängning från barnomsorg med följande lydelse:

”Familjen och samhället gynnas av att barn går i förskola/fritidshem. De som 
gynnas mest är barn från sämre socioekonomiska förhållanden, där 
barnomsorgen på ett väsentligt sätt bidrar till att skapa jämlika förutsättningar 
och kompenserar för bristande levnadsförhållanden i hemmet. Att stänga av 
ett barn från barnomsorgsplats är därför ett mycket allvarligt beslut som kan 
få långtgående konsekvenser.

Det är inte acceptabelt att ett barn straffas på grund av föräldrars 
ansvarslöshet eller ekonomiska förutsättningar att betala sin avgift. Det är 
orimligt att det är barnet som tar konsekvenserna av att kommunens rutiner 
är förlegade. Att frånta barn sin plats i barnomsorgen rimmar illa med både 
styrande läroplaner och barnkonventionen som blir lag 1 januari 2020, där 
barnens bästa alltid ska sättas i främsta rummet.

Vänsterpartiet yrkar därför på att:

Utebliven betalning av barnomsorgsavgift inte ska leda till avstängning från 
förskolan/fritidshem.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade, ksau § 232/2019, motionen till 
familjenämnden för yttrande.
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Rutiner för barnomsorg, avgifter och regler
Enligt gällande regler och rutiner för barnomsorg (förskoleplats och 
fritidshemsplats) stängs barnet/-en av från förskola respektive fritidshem vid 
utebliven betalning av avgift (2 månaders utebliven betalning). Ny placering 
görs efter det att samtliga skulder är betalda.

Praxis och rättslig reglering
Möjligheten för kommuner att ta ut avgift för barnomsorg följer av 8 kap 16 
§ respektive 14 kap 12 § skollagen. Skollagen reglerar inte 
sanktionsmöjligheter vid utebliven avgiftsbetalning. 

I skollagen regleras avstängningar gällande elever och studerande utifrån 
trygghet/studiero och är kopplade till enskilda elevers agerande och gäller 
endast skolformerna, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning, 5 kap 
14–17§§ skollagen.

En avstängning av barn i förskola respektive fritidshem är kopplat till 
föräldrars försumlighet eller bristande förmåga att betala avgifter. Då 
sanktionsmöjligheten avseende utebliven betalning inte är reglerad i 
speciallagstiftning (skollagen) får stöd för avstängning sökas enligt andra 
rättsliga principer och praxis. Regeringsrätten prövade frågan om det var 
möjligt att stänga av barn till föräldrar som ej betalat avgift 1982 (RÅ82 2:62). 
Regeringsrätten kom fram till att betalning av avgift och barnomsorgsplats 
var att se som ett avtalsrättsligt ingående och att civilrättsliga principer kunde 
tillämpas. 

Regeringsrätten konstaterade, i linje med ovanstående, att kommunen kan 
stänga av barn till föräldrar som inte betalar barnomsorgsavgiften. Ett 
regeringsråd var skiljaktigt och menade att utebliven betalning av avgift skulle 
hanteras via betalningsföreläggande etc., ej genom avstängning. Frågan om 
avstängning från barnomsorg har inte prövats efter det att ny skollag 
(2010:800) trädde i kraft, 2011. 

Förändringar
Ett antal reformer har införts efter regeringsrättens dom 1982, exempelvis, 
maxtaxereformen, vilken sänkte avgifterna för majoriteten av föräldrar och 
minskade barnomsorgens finansiering via avgifter (ökad 
statsbidragsfinansiering i stället), samt rätten till allmän förskola (vilken är 
avgiftsfri). Detta i sin tur leder till att avstängning i förskolan gäller den 
avgiftsbelagda tiden.  
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Utöver större finansieringsreformer i enlighet med ovan har skrivningar 
tillkommit i skollagen om att ”barnens bästa skall vara i förgrunden för 
tillämpningar av bestämmelser i skollagen”, se skollagen 1 kap 10 §. Vidare är 
numera barnkonventionen inkorporerad i svensk lag, där ytterligare skrivelser 
om ”barnens bästa” tillkommit som direkt tillämplig lagstiftning.

Sedan 1982 har förskolan blivit en del av skolväsendet, 1998 kom förskolans 
första läroplan, reviderad 2018, med förtydligande skrivningar om 
kunskapsuppdraget. Både förskolan och fritidshemmet har allt sedan 1990-
talet och framåt fått ett ökat pedagogiskt uppdrag riktat mot barn-och elever 
i de respektive skolformerna. Förskolan och fritidshemmet har också likt 
övriga skolformer ett kompensatoriskt uppdrag, där förväntade effekter av 
barns och elevers olika uppväxtvillkor ska utjämnas/kompenseras. 

Sammanfattningsvis har det skett en förflyttning, från att möjliggöra 
föräldrars förvärvsarbete mot en tidig alternativt kompletterande pedagogisk 
insats där barns och elevers lärande är i ökat fokus.

Den praxis vi har, regeringsrättens dom från 1982, är daterad utifrån de 
förändringar som skett, både gällande avgiftsfinansieringen och 
förskolan/fritidshemmets uppdrag kopplat till såväl skollagens som 
barnkonventionens skrivningar om ”Barnets bästa”. Vad gäller förskolan så 
ska även beaktas att det numera finns en avgiftsfri del, allmän förskola, vilken
ger rätt till avgiftsfri förskola om 15 h (Tomelilla kommun) när barnet fyllt 
tre år. 

Familjenämndens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar att, som svar på remissen, ställa sig bakom 
motionen att utebliven betalning av barnomsorgsavgift inte ska leda till 
avstängning från barnomsorgen.

Beslutsunderlag
Familjenämnden § 10/2020, handlingsid, Ks 2020.384.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 232/2019, handlingsid: Ks 2019.3344.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 95/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 232/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till familjenämnden för yttrande.

Familjenämnden § 10/2020:
Familjenämnden beslutar att, som svar på remissen, ställa sig bakom 
motionen att utebliven betalning av barnomsorgsavgift inte ska leda till 
avstängning från barnomsorgen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar att motionen ska överlämnas till kommunstyrelsen 
utan förslag till beslut.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med Sara Anhedens förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 41 Dnr KS 2019/159

Svar på motion - Arbetsmarknadsdag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att positivt besvara motionen med 
förvaltningens förslag till yttrande. 

Reservation
Sara Anheden (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande om bifall till 
motionen. 

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) och Anders Throbäck (S) har den 18 september 2019 
lämnat in motion om arbetsmarknadsdag med följande lydelse:

”Vi får ofta rapporter från näringslivet att de har svårt att rekrytera personal 
med rätt kompetens. Lika ofta hör vi ungdomar som tycker gymnasievalet är 
svårt och inte riktigt ved vad de vill arbeta med i framtiden. På senare år har 
Tomelilla kommun utvecklat dialogen mellan skolan och näringslivet på flera 
plan, prao har återinförts, företag kommer till skolan och berättar vad de 
arbetar med och eleverna får arbeta med matteuppgifter direkt hämtade från 
verkligheten.

Eslövs kommun arrangerar under tre dagar i september, näringslivsdagar. 
Förutom olika seminarium och mässor arrangerar man under en eftermiddag 
något som kallas för framtidsmötet. Syftet är att visa upp kommunens 
näringsliv och underlätta framtida rekrytering. Kommunens åttondeklasser 
får besöka olika arbetsplatser, prata med yrkesrepresentanter och kan ställa 
frågor direkt till medarbetare. Tanken med upplägget är att hjälpa 
ungdomarna att hittarätt i sitt framtida yrkesval och valet till gymnasiet. Det 
ger också en möjlighet att hitta en praktikplats och kanske ett sommar- 
och/eller extrajobb. Eftermiddagen ger även näringslivet möjlighet att visa 
upp sig och sina arbetsplatser, samt berätta om hur de ser på framtiden och 
vilka möjligheter de kan erbjuda ungdomarna.
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Socialdemokraterna i Tomelilla anser det viktigt att eleverna ges möjlighet att 
med egna ögon se vilka möjligheter de har i framtiden, uppleva arbetsplatser 
och kunna prata med anställda för att få höra deras bild av sitt yrke, därför 
yrkar vi

att Tomelilla kommun ger näringslivet och eleverna möjlighet att 
under en dag, varje år, mötas enligt ovanstående.”

Förvaltningen, genom skolchef Johan Holmqvist och socialchef 
Viweca Thoresson, ger följande yttrande: 

Tomelilla kommun anordnade senast 2018 en arbetsmarknadsmässa för 
högstadieelever på Kastanjeskolan där de fick träffa företrädare från det 
lokala privata näringslivet. Planen var då att det skulle vara ett återkommande 
arrangemang vartannat år och därför har det inte varit någon 
arbetsmarknadsmässa under 2019.

Planen att arrangera en arbetsmarknadsmässa vartannat år där elever i 
åttonde och nionde klass får träffa potentiella framtida arbetsgivare kvarstår. 
Avsikten är att under 2020 utöka målgruppen så att även arbetssökande och 
andra kan komma till arbetsmarknadsmässan. Förslagsvis kan mässan vara 
för elever på eftermiddagen och för arbetssökande och övriga intresserade på 
kvällen.

För att genomföra en bra arbetsmarknadsmässa krävs ett samarbete mellan 
skolan, arbetsmarknadsenheten, kommunens näringslivsstrateg och det lokala 
näringslivet. Det är dock viktigt att betona att även offentliga arbetsgivare ska 
ha möjlighet att presentera sig på arbetsmarknadsmässan och möta framtida 
medarbetare. 

Familjenämndens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens svar på remissen i 
enlighet med vad som framgår av ärendebeskrivningen och sända detsamma 
till kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag
Familjenämnden § 12/2020, handlingsid: Ks 2020.385.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 234/2019, handlingsid: Ks 2019.3346.
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Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 98/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 234/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till familjenämnden för yttrande.

Familjenämndens individ- och familjeutskott § 12/2020:
Familjenämndens individ- och familjeutskott lämnar ärendet till 
familjenämnden för beslut.

Familjenämndens utbildningsutskott § 4/2020:
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden att 
ställa sig bakom förvaltningens yttrande och skicka detsamma till 
kommunstyrelsen.

Familjenämnden § 12/2020:
Familjenämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens svar på remissen i 
enlighet med vad som framgår av ärendebeskrivningen och sända detsamma 
till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar bifall till motionen. 

Leif Sandberg (C) yrkar att motionen ska besvaras positivt med 
förvaltningens förslag till yttrande. 

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med Leif Sandbergs förslag till beslut.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslistan/Patrik Månehall
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Ksau § 42 Dnr KS 2019/201

Svar på motion - Inrätta en mångfaldsvecka i Tomelilla

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen positivt besvarad. 

Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att i 
Livskvalitetsprogrammet, som är under framtagande, återkomma med förslag 
på prioriterade områden avseende HBTQ-frågor.  

Reservation
Sara Anheden (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande om bifall till 
motionen. 

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) m.fl. har lämnat in motion – Inrätta en 
mångfaldsvecka i Tomelilla med följande lydelse:

”Vi lever idag i ett samhälle där samtalsklimatet hårdnar och det blir allt 
tydligare hur man vill ställa olika grupper mot varandra. Tanken om alla 
människors lika värde är och har alltid varit en grundläggande värdering i det 
svenska samhället. En värdering som i allt högre grad kommit i gungning.

Det är därför viktigt att kommunen, som en samhällsbärande organisation i 
Tomelilla, tydligt tar ställning mot diskrimineringar och står upp för alla 
människors lika värde. Vi menar att det är viktigt att kommunen alltid tar 
ställning för antidiskriminering i samhället. För att bredda den lokala 
debatten i frågor om diskriminering på grund av kön, ålder, etnicitet och 
sexuell läggning och bidra till en ökad tolerans i lokalsamhället borde 
Tomelilla kommun, precis som en rad andra kommuner i
Sverige ha en återkommande mångfaldsvecka en gång om året som belyser 
dessa frågor.
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Vi yrkar därför

att Tomelilla kommun inrättar en årligen återkommande mångfaldsvecka.”

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, framför följande:

Alla människors okränkbara värde är en grundläggande princip för vårt 
västerländska demokratiska samhälle. Så har det varit under långa tider och 
skall också så förbli. Dagens utveckling visar att dessa viktiga grundläggande 
principer behöver värnas och återerövras.

Förvaltningen håller för närvarande på att ta fram ett livskvalitetsprogram. 
När kommunstyrelsen den 18 december 2019 behandlade Sara Anheden (S) 
med fleras motion om flaggning med Prideflaggan en gång per månad 
beslutades att ge förvaltningen i uppdrag att i Livskvalitetsprogrammet 
återkomma med förslag på prioriterade områden avseende HBTQ-frågor. 
Förvaltningen föreslår därför att även denna motion om att inrätta en 
mångfaldsvecka i Tomelilla hanteras på samma sätt.

Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna kan inte bedömas i nuläget, de beror på 
vilka förslag som tas upp och beslutas i Livskvalitetsprogrammet.

Barnperspektivet
För såväl barn som vuxna är det viktigt med ett öppet samhälle där alla får 
leva de liv de själv önskar. Att ständigt påminna om alla människors lika rätt 
och värde är en viktig del av det kommunala uppdraget.

Miljöperspektivet
Förvaltningen ser i dagsläget inte att förslaget skulle påverka miljön.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen positivt besvarad. 

Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att i 
Livskvalitetsprogrammet, som är under framtagande, återkomma med förslag 
på prioriterade områden avseende HBTQ-frågor.  
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.466.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 139/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 18/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar bifall till motionen. 

Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med Per-Martin Svenssons förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen 
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 43 Dnr KS 2019/204

Svar på motion - Utbildning för förtroendevalda och 
anställda i hbtq-frågor

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen positivt besvarad. 

Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att i 
Livskvalitetsprogrammet, som är under framtagande, återkomma med förslag 
på prioriterade områden avseende HBTQ-frågor.  

Ärendebeskrivning
Bo Herou (KD) har lämnat in motion – Utbildning för förtroendevalda 
och anställda i hbtq-frågor med följande lydelse: 

”Alla människors okränkbara värde är en grundläggande princip för vårt 
västerländska samhälle. Så har det varit under långa tider och skall också så 
förbli.

Dagens utveckling visar dock att denna grundläggande, naturrättsliga, princip 
behöver återerövras dag för dag. Och om den inte behöver återerövras 
behöver vi uppenbarligen påminnas om den dagligen. Den är ett fundament i 
vår värdegrund och samhällsbygge.

Under senare år har mycket av diskussionen om alla människor okränkbara 
värde handlat om hbtq-personers ställning i samhället. Här är hbtq definierat 
som homo-, bi- trans- och queersexuella. Material för utbildning kring frågor 
om människovärdet har tagits fram av bland annat Svenska kyrkan, Sensus 
och RFSL. Svenska kyrkans utbildningar har en tydlig icke politisk inriktning.

Men vi ser också hur exempelvis äldre människor och människor med 
funktionshinder behöver hjälp av civilsamhället för att hävda sina rättigheter.
Tomelilla kommun är inte något särfall vad gäller principen om allas 
människors lika värde. Vi är säkerligen vare sig bättre eller sämre än andra. 
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För att på nytt återerövra kunskapen och medvetandet om alla människors 
lika och okränkbara värde yrkar jag 

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inleda en 
utbildning för förtroendevalda och anställda, gärna i samtalsform, i hbtq-
frågor med omfattningen alla människors lika och okränkbara värde.”

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, lämnar följande 
yttrande:

Alla människors okränkbara värde är en grundläggande princip för vårt 
västerländska demokratiska samhälle. Så har det varit under långa tider och 
skall också så förbli. Dagens utveckling visar att dessa viktiga grundläggande 
principer behöver värnas och återerövras.

Förvaltningen håller för närvarande på att ta fram ett livskvalitetsprogram. 
När kommunstyrelsen den 18 december 2019 behandlade Sara Anheden (S) 
med fleras motion om flaggning med Prideflaggan en gång per månad 
beslutades att ge förvaltningen i uppdrag att i Livskvalitetsprogrammet 
återkomma med förslag på prioriterade områden avseende HBTQ-frågor. 
Förvaltningen föreslår därför att även denna motion om utbildning för 
förtroendevalda och anställda i HBTQ-frågor hanteras på samma sätt.

Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna kan inte bedömas i nuläget, de beror på 
vilka förslag som tas upp och beslutas i Livskvalitetsprogrammet.

Barnperspektivet
För såväl barn som vuxna är det viktigt med ett öppet samhälle där alla får 
leva de liv de själv önskar. Att ständigt påminna om alla människors lika rätt 
och värde är en viktig del av det kommunala uppdraget.

Miljöperspektivet
Förvaltningen ser i dagsläget inte att förslaget skulle påverka miljön.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen positivt besvarad. 
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Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att i 
Livskvalitetsprogrammet, som är under framtagande, återkomma med förslag 
på prioriterade områden avseende HBTQ-frågor.  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.467.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 140/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 19/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista /Patrik Månehall
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Ksau § 44 Dnr KS 2018/258

Återkallande av planuppdrag gällande detaljplan för del 
av Norra Kvärrestad 1:8

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar återkalla planuppdraget för detaljplan för del av 
Norra Kvärrestad 1:8.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslöt 2018-09-26 § 160 ge förvaltningen i uppdrag att för 
prövning utarbeta förslag till ny detaljplan med syfte att möjliggöra 
bebyggelse av AT-transformator intill järnvägen längs med Österlenbanan på 
begäran av Trafikverket.

Trafikverket har per mail 2019-05-20 återkallat sin begäran om ändring av 
detaljplan för Norra Kvärrestad 1:8 eftersom bygglov har sökts och beviljats 
för åtgärden på annan fastighet.

Avtal om detaljplan för Norra Kvärrestad, daterat 2018-11-08, tecknades 
mellan kommunen och Trafikverket. Trafikverket har enligt avtal debiterats 
för utfört arbete och upprättade samrådshandlingar. Avbrytande av avtal om 
upprättande av detaljplan för Norra Kvärrestad 1:8, daterat 2019-10-03, har 
undertecknats av kommunen 2019-10-03 och Trafikverket 2019-11-26. 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen återkallar planuppdraget för detaljplan för del av Norra 
Kvärrestad 1:8.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse planarkitekt Marcus Carlevåg, handlingsid: Ks 2020.129.
Avbrytande av avtal om upprättande av detaljplan för del av Norra 
Kvärrestad 1:8, handlingsid: Ks 2019.3667.
Trafikverket med återkallande av begäran av planändring, handlingsid: Ks 
2020.128.
Kommunstyrelsen § 160/2018, handlingsid: Ks 2018.4012.
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Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 237/2018:
Kommunstyrelsen beslutar att ge Samhällsbyggnad i uppdrag att för 
prövning utarbeta förslag till ny detaljplan i enighet med vad som nedan 
redovisas.

Kommunstyrelsen § 160/2018:
Kommunstyrelsen beslutar att ge Samhällsbyggnad i uppdrag att för 
prövning utarbeta förslag till ny detaljplan i enighet med vad som nedan 
redovisas.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 80/2019:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna planförslaget för del av Norra 
Kvärrestad 1:8 för samråd, samt att ge samhällsbyggnadsverksamheten 
delegation på godkännande av planförslaget för granskning.

Kommunstyrelsen § 40/2019:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna planförslaget för del av Norra 
Kvärrestad 1:8 för samråd, samt att ge samhällsbyggnadsverksamheten 
delegation på godkännande av planförslaget för granskning.

Byggnadsnämnden § 38/2019:
Byggnadsnämnden föreslår att detaljplanen kompletteras med ytterligare yta 
för bostäder och att detaljplanen därefter ställs ut för förnyat samråd.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TomeliUa den 3 oktober 2019 Dnr Ks 2018/258

Tomelilla kommun
Samhällsbyggnad
Gustafs Torg 16
273 80 Tomelilla
Växel 0417-18000
Fax 0417-14400
Postgiro 12688-8
Bankgiro 5346-0465

< www. tomelilla. se

Handläggare:
Marcus Carlevåg
Planarkitekt
Direkt 0417-18056
Mobil 0709-95 80 56
marcus.carlevag@tomelilla.5e

TOMELiLLA KOMMUN
Kon' 'instyrelsen

201d-11-28

Diarienr

Avbrytande av avtal om upprättande av
detaljplan för Norra Kvärrestad 1:8

På begäran av Trafikv-erket, nedan kallad exploatören, avbryts avtal om
upprättande av ny detaljplan fot Nötta Kvärrestad 1:8, daterat 2018-11-
08, tecknat med Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad (org. nr.
212000-0886), nedan kaUad kommunen.

Exploatören har valt att avbryta avtalet efter samrådstiden men före
granskningsskedet. Exploatören har därföt enligt § 4 i avtalet erlagt
kommunen 60 920 kr (inklusive moms) för kommunens planarbete och
åtagande.

Kommunen och exploatören avbryter härmed Kvtal om detaljplan för Norra
Kvärrestad 1:8, daterat 2018-11-08. Detta avbrytande av avtal har
upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

i^^A y/o-i^
ört och datum

..fb.k^. nrii-^.
ört och datum

Underskrift U der krift

./

Niklas SommeUus

Samhällsbyggnadschef
Tomelilla kommun

Jan Källqvist
Projekdedare
Trafikverket
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 februari 2020

Justerandes sign

Ksau § 45 Dnr KS 2013/148

Detaljplan för Kv. Laxen - Samråd

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut och förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplan för Kv. Laxen för samråd 
med ändringen att högsta höjd ska höjas till 15 meter.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att barnperspektivet ska utvecklas 
till ärendet behandlas på kommunstyrelsen den 26 februari 2020.

Ärendebeskrivning
Fastighetsägarna till Laxen 6, Söderlenbostäder AB, kom 2011 in med en 
förfrågan om ändring av detaljplan för att öka byggrätten inom fastigheten. 
Ny detaljplan för Laxen 6 upprättades aldrig och idag har andra 
förutsättningar tillkommit då andra fastighetsägare inom kvarteret Laxen är 
intresserande av att ändra detaljplanen. Det ses även som positivt ur ett 
planeringsperspektiv att göra en ny detaljplan för hela kvarteret då ett bättre 
helhetsgrepp skapas för planområdet. Planuppdraget för Laxen 6 från 2011 
utökas därför till hela kvarteret Laxen. 

Syftet med detaljplanen är att öka byggrätten inom kvarteret Laxen genom att 
planlägga hela planområdet för bostad och centrumändamål. 

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga negativa ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Barnperspektivet
Det är svårt att veta hur barnperspektivet kommer att påverkas men 
bedömningen är att denna bebyggelse inte kommer att attrahera barnfamiljer 
i lika stor utsträckning som andra nybyggnationer i Tomelilla.

Barnperspektivet i planen innebär att barn erbjuds möjlighet att i vuxet 
sällskap delta i socialt liv som handlar om att möta andra vuxna och barn i 
miljöer där man äter och handlar. Bedömningen är att planförslaget har 
bäring på följande artiklar i Barnkonventionen: 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 februari 2020

Justerandes sign

§ 45 forts.

6: Konventionsstaterna erkänner varje barns inneboende rätt till livet.
14: Konventionsstaterna ska respektera föräldrarnas och, i förekommande 
fall, vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter att på ett sätt som är 
förenligt med barnets fortlöpande utveckling ge barnet ledning då det utövar 
sin rätt
27: Konventionsstaterna erkänner varje barns rätt till den levnadsstandard 
som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala 
utveckling.
28b: uppmuntra utvecklingen av olika former av gymnasial utbildning 
inklusive såväl högskoleförberedande utbildning som yrkesutbildning, göra 
dessa tillgängliga och åtkomliga för varje barn samt vidta lämpliga åtgärder 
såsom införande av kostnadsfri utbildning och ekonomiskt stöd vid behov, 
och (c) genom varje lämpligt medel göra högre utbildning tillgänglig för alla 
på grundval av förmåga,
31: Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo 
delta i det kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra 
tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och 
konstnärlig verksamhet samt till rekreations och fritidsverksamhet.

Miljöperspektivet
Beslutet kommer inte att påverka kommunens miljömål.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 
godkänna detaljplan för Kv. Laxen för samråd.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse planarkitekt Terese Bruhn, handlingsid: Ks 2020-478.
Samrådshandling - Plankarta - Kv. Laxen, handlingsid: Ks 2020.479.
Samrådshandling - Planbeskrivning - Kv. Laxen, handlingsid: Ks 2020.480.
Samrådshandling - Undersökning - Kv. Laxen, handlingsid: Ks 2020.481.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 141/2013:
Samhällsbyggnad ges i uppdrag, på fastighetsägarens bekostnad, att för 
prövning upprätta förslag till ändring av detaljplan alternativt ny detaljplan 
för Laxen 6 i enighet med vad ovan redovisats.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 februari 2020

Justerandes sign

§ 45 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 180/2018:
Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnad i uppdrag att för prövning 
utarbeta förslag till ny detaljplan i enighet med vad som nedan redovisas för 
kvarteret Laxen.

Kommunstyrelsen beslutar upphäva tidigare beslut, ks § 141/2013, om 
planuppdrag för detaljplan för Laxen 6.

Kommunstyrelsen § 139/2018:
Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnad i uppdrag att för prövning 
utarbeta förslag till ny detaljplan i enighet med vad som nedan redovisas för 
kvarteret Laxen.

Kommunstyrelsen beslutar upphäva tidigare beslut, ks § 141/2013, om 
planuppdrag för detaljplan för Laxen 6.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med 
ändringen att högsta höjd ska höjas till 15 meter.

Sara Anheden (S) yrkar bifall till Per-Martin Svenssons förslag med tillägget 
att barnperspektivet behöver utvecklas.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med Per-Martin Svenssons och Sara Anhedens förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Plan- och bygglovschef Ingrid Järnefelt
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Undersökning av detaljplanens miljöpåverkan 

Strategisk miljöbedömning 

Enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen och 6 kap. 3 § miljöbalken ska kommunen 
göra en strategisk miljöbedömning för alla detaljplaner och program som kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. 

Enligt 6 kap. 9 § miljöbalken innefattar en strategisk miljöbedömning att kommunen 
ska samråda om hur omfattningen av och detaljeringsgraden i en 
miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas (avgränsningssamråd), upprätta en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB), ge tillfälle till synpunkter på 
miljökonsekvensbeskrivningen och förslaget till plan eller program, samt att ta 
hänsyn till miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna synpunkter innan planen 
eller programmet antas eller läggs till grund för reglering. 

Undersökning 

Enligt 6 kap. 5 § miljöbalken krävs det att kommunen vid upprättande eller ändrande 
av en plan eller ett program gör en undersökning om genomförandet av planen, 
programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och om 
en strategisk miljöbedömning ska göras eller inte. 

Krävs en strategisk miljöbedömning ska redovisningen ske i planbeskrivningen (4 
kap 34 § och 33 § första stycket 4 plan- och bygglagen). 

Om en strategisk miljöbedömning inte ska göras, ska skälen redovisas i 
planbeskrivningen, enligt 4 kap. 33 § 1 första stycket och 33 b § plan- och bygglagen. 

Bedömning av detaljplanens miljöpåverkan 

Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen bedöms innebära på 
miljön har redovisats i planbeskrivningen och har även sammanfattats nedan. 

Platsens förutsättningar 

Planområdet är idag exploaterat med butiker, lagerbyggnader, bostäder, 
tandläkarmottagning och kommersiell verksamhet med biograf och café. Marken 
inom planområdet är nästan uteslutande av hårdgjord med undantag för några 
mindre gräsmattor, enstaka träd och buskar.  

Enligt gällande detaljplan vunnen laga kraft 1993-10-04 är planområdet planlagd för 
handel och bostäder. Planområdets obebyggda mark är planlagd med prick eller 
korsmark vilket innebär att byggnader inte får uppföras alternativt att endast garage 
eller förråd får byggas med en höjd på högst 2,5 meter. Inom område markerat med 
H får byggnader uppföras med en högsta höjd på 3 meter. Område markerat med 
BH II tillåter byggnader med en högsta höjd på 7,5 meter.  

Längsmed västra plangränsen ligger ett spårområde och Tomelilla station med både 
tågstation och busshållplats. Avståndet till järnvägen ställer en del krav på utformning 
av nya byggnader inom planområdet. Järnvägen definieras som riksintresse och ska 
visas hänsyn i planarbetet.   
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Planens styrande egenskaper 

Planområdet består av fastigheterna Laxen 6, 7, 8, 9 och 10 och har en area på ca 
8 760 m2. Den nya detaljplanen innebär att nuvarande användning för handel tas bort 
och att användning centrumändamål läggs till. Bestämmelse för bostad ligger kvar 
och planläggs tillsammans med centrumverksamhet för hela planområdet. Genom att 
ändra användning för hela kvarteret kan en enhetlig bebyggelse och funktion skapas.  

Förslaget till ny detaljplan ger utrymme för större byggrätter och därmed vidare 
utvecklingsmöjligheter.  

Planens tänkbara effekter 

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte ge några större effekter utifrån 
befintliga förutsättningar och vidare utvecklingsmöjligheter då planområdet redan 
används för bostäder, handel, nöje och service. Nya byggnader kan påverka utsikten 
för intilliggande fastigheter genom en ändrad stadssiluett med mindre skymmande 
effekt. Detta bedöms dock vara en mindre effekt av planförslaget.  

Störst effekt av planen antas bli ökade byggrätter som möjliggör utbyggnad av 
befintlig verksamhet. Tänkbara effekter blir då ökad aktivitet genom fler besökare till 
biografen och caféet. Nämnda faktorer kan leda till en levande stadsbild med liv och 
rörelse i anslutning till planområdet.  

Andra tänkbara effekter är ökad aktivitet intill det befintliga bostadsområdet då 
marken inom norra planområdet planläggs för bostäder som i gällande detaljplan är 
planlagt för handel. Genom att möjliggöra för fler bostäder i ett stationsnära läge 
underlättas pendlingsmöjligheterna och arbetsmarknaden för kommunens invånare.   

För att planlägga bostäder intill järnväg finns riktlinjer för hur byggnader och entréer 
lämpligen placeras och utformas. För att minska olyckor ska identifierade risker och 
åtgärdsförslag frångenomförd riskutredning för planområdet följas. Bostadshusen 
bedöms utifrån en tidigare utredning att inte påverkas i större utsträckning av buller 
från järnvägen.   

Beslut 

Enligt 6 kap. 7 § miljöbalken ska kommunen ta ett beslut om genomförandet av 
planen antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. 

Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen bedöms innebära på 
miljön har redovisats i planbeskrivningen och har även sammanfattats ovan. 

Kommunen avser att ta beslut om genomförandet av planen antas medföra en 
betydande miljöpåverkan efter samrådsskedet när alla berörda haft möjlighet att yttra 
sig i fråga. 

Tomelilla kommun bedömer att genomförandet av denna plan inte innebär betydande 
miljöpåverkan i den betydelse som avses i plan- och bygglagen och att en strategisk 
miljöbedömning därför inte ska göras. 
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Checklista 

Checklistan nedan utgör ett arbetsunderlag för undersökning av om detaljplanen kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
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Kommentar 

Natur & Friluftsliv 

Riksintresse för naturvården  X  

Natura 2000-område  X  

Naturreservat (även förslag till)  X  

Ekologiskt känsliga områden  X  

Strandskydd  X  

Friluftsliv  X  

Värdefull natur  X  

Generellt biotopskydd  X  

 

Effekter på miljön 

Mark  X  

Luft och klimat  X  

Vatten  X  

Vegetation  X  

Djurliv  X  

Stadsbild  X  

 

Hälsa & Säkerhet 

Väg- och tågbuller  X 
Bullervärden finns redovisat i 
tågtrafikbullerutredning. Inga större 
åtgärder bedöms behövas. 

Övrigt buller  X  

Luftföroreningar  X  

Markföroreningar  X  

Vattenföroreningar  X  

Risk och säkerhet  X 

En riskbedömning har genomförts på 
grund av planområdets närhet till 
spårområde. Inga större åtgärder 
bedöms behövas.   
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Ljus och skarpt sken  X  

Strålning  X  

Miljökvalitetsnormer för luft  X  

Krav på skyddsavstånd till 
befintliga verksamheter 

 X  

 

Vatten 

Miljökvalitetsnormer för 
vatten 

 X  

Våtmarker  X  

Grundvatten  X  

Ytvatten  X  

Dagvatten  X  

 

Hushållning med mark, vatten och andra resurser 

Mark- och vattenanvändning  X  

Naturresurser  X  

Rekreation  X  

Kulturmiljö  X  

Fornlämningar  X  
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Kommentar 

Nationella miljömål 

Begränsad klimatpåverkan   X  

Frisk luft   X  

Bara naturlig försurning   X  

Giftfri miljö   X  

Skyddande ozonskikt   X  

Säker strålmiljö   X  

Ingen övergödning   X  

Levande sjöar och vattendrag   X  

Hav i balans samt levande kust 
och skärgård 

  X  

Grundvatten av god kvalitet   X  
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Myllrande våtmarker   X  

Levande skogar   X  

Ett rikt odlingslandskap   X  

God bebyggd miljö   X  

Ett rikt växt- och djurliv   X  

 

Medverkande tjänstemän 

 

 

Terese Bruhn   Ingrid Järnefelt 
Planarkitekt   Plan- och byggchef 
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Inledning 

Vad är en detaljplan? 

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

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

Val av förfarande 

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

Planprocessen 

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

Standardförfarande Begränsat förfarande 
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Handlingar 

Planhandlingar 

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

Övriga handlingar  

 Grundkarta 
 Fastighetsförteckning 
 Undersökning  
 Riskutredning avseende farligt gods på järnväg, Kv Laxen, Tomelilla 

kommun, 2019-08-30, Brandskyddslaget 
 Trafikbullerutredning. Bandel 969, Österlenbanan mellan Ystad och 

Simrishamn, 2013-03-14. Norconsult.  

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

Planens bakgrund, syfte och huvuddrag 

Bakgrund 

Fastighetsägarna till Laxen 6, Söderlenbostäder AB, inkom 2011 med en förfrågan 
om ändring av detaljplan för att öka byggrätten inom fastigheten. Någon ny 
detaljplan för Laxen 6 upprättades aldrig och idag har andra förutsättningar 
uppkommit då andra fastighetsägare inom kvarteret Laxen är intresserande av att 
ändra detaljplanen. Det ses även som positivt ur ett planeringsperspektiv att göra en 
ny detaljplan för hela kvarteret då ett bättre helhetsgrepp skapas för planområdet. 
Planuppdraget för Laxen 6 från 2011 utökas därför till hela kvarteret Laxen.  

Syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att öka byggrätten inom kvarteret Laxen genom att 
planlägga hela planområdet för bostad och centrumändamål.  

Plandata 

Läge  

Planområdet är beläget i Tomelilla centralort ca 100 m norr om Torget och ca 25 m 
öster om stationen. Bostadsområden med blandad bebyggelse och ett grönområde 
ligger öster och norr om planområdet. Längs med planområdets västra sida löper 
järnvägen, Österlenbanan, som en barriär med en pendlarparkering placerad norr om 
planområdet intill riksväg 11. Norregatan avskiljer och Byskillnadsgatan går mellan 
planområdet och bostadsområdet.  
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Den röda markeringen visar området som detaljplanen avser.  

Areal 

Planområdet som detaljplanen omfattar fastigheterna Laxen 6, 7, 8, 9 och 10 med en 
sammanlagd area på ca 8 760 m2. 

Markägoförhållanden 

Samtliga fastigheter inom planområdet är i privat ägo. 

Plansituation 

För det aktuella planområdet gäller stadsplan S 116 vunnen laga kraft 1993-10-04. 
Området är i gällande stadsplan planlagt med användningen (B) bostäder och handel 
(H). Beteckningen BH innebär att området får användas till bostad och 
handelsändamål om högst två våningar med en högsta byggnadshöjd på 7,5 m. All 
obebyggd mark inom planområdet är planlagt med prickmark vilket innebär att 
marken inte får bebyggas. Korsmarkerat område får endast bebyggas med uthus med 
en byggnadshöjd på högst 2,5 m.  
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Utsnitt från gällande stadsplan (S 116), vunnen laga kraft 1993-10-04. 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

I Översiktsplan 2025 med utblick 2040 finns inte planområdet utpekat för något särskilt 
ändamål.  

Ett av direktiven i översiktsplanen är att hållbarhet ska ligga i fokus vid planering av 
nya detaljplaner. Genom att planlägga för bostäder och handel i stationsnära läge 
med möjlighet till god pendling främjas hållbar kollektivtrafik och på sikt en hållbar 
stadsutveckling. Ett av kommunens mål i översiktsplanen är att underlätta pendling 
med kollektivtrafik och på så sätt minska bilpendling till och från kommunen samt 
att stärka arbetsmarknaden.  

Detaljplanen strider inte mot översiktsplanen.   

Bostadsförsörjningsstrategi  

Kommunfullmäktige antog 2019-05-06 (§ 32) Bostadsförsörjningsstrategi Tomelilla 
kommun 2025 med utblick 2040. Kommunen har som vision att öka bostadsbyggandet, 
erbjuda och planera mark för upplåtelse samt vara drivande i byggandet av attraktiva 
och hållbara bostäder. Inom kommunen är närhet och tillgänglighet till 
kollektivtrafik, handel, natur och samhällsservice goda vilket underlättar för att hitta 
ett optimerat boende i Tomelilla. Planområdets centrala och stationsnära läge gör att 
det stämmer in i visionen om attraktivt boende i Tomelilla kommun.  
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Kulturmiljöprogram  

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

 

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader utpekade i kulturmiljöprogrammet ligger inom det 
rödmarkerade området.  

Byggnader inom planområdet och i dess närhet har pekats ut som kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse i kulturmiljöprogrammet. Byggnaderna markerade med grön 
färg omfattas av generella krav på varsamhet för ny bebyggelse samt generella krav 
på varsamhet för befintlig bebyggelse enligt 3 kap. 10 § plan- och bygglagen. 
Byggnader markerade med röd färg omfattas av rivningsförbud med exteriört skydd 
enligt 3 kap. 12 § plan- och bygglagen. Byggnader markerade med rosa färg är 
utpekade som historiskt betydelsefulla men som inte är så välbevarade i alla detaljer 
eller originaldelar och omfattas av rivningsförbud och stomskydd enligt 3 kap. 10 § 
plan och bygglagen.  Det gäller också sådana byggnader vars fasader blivit inklädda 
men som är möjliga att återställa. 

Inom planområdet finns byggnader med skydd inom samtliga kategorier. Den 
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen bedöms inte påverkas av planen.  

Miljömål 2014 - 2020 

Kommunfullmäktige antog 2013-11-27 (§ 166) miljömål 2014 - 2020 för Tomelilla 
kommun. Miljömålen är desamma som de regionala miljömålen. 
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Åtgärder för miljömålen 2015 - 2020 

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

VA-plan för Tomelilla kommun 2025 med utblick mot 2040 

Stadsbyggnadsnämnden antog 2019-09-20 VA-plan för Tomelilla kommun vilken ska 
fungera som ett kommunövergripande planeringsverktyg med syftet att få en social, 
ekonomisk och ekologisk hållbar VA-försörjning i hela kommunen. Målet med 
planen är att skapa en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning.  

Kommunala beslut i övrigt 

Planuppdrag  

Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-22 (§ 139) att ge Samhällsbyggnad i uppdrag att 
för prövning utarbeta förslag till ny detaljplan.  

Förutsättningar  

Planområdet består av fastigheterna Laxen 6, 7, 8, 9 och 10. Enligt gällande stadsplan 
S 116 är tillåten användning för Laxen 6, 7 och 8 handel och bostäder på högst två 
våningar med bostadshöjd på 7,5 meter. Tillåten användning för fastigheterna Laxen 
9 och 10 är handel. Planområdet ligger intill Österlenbanan och skiljs åt från spåren 
av en gång- och cykelväg samt en gräsremsa som löper längs med planområdets 
västra sida.  

Byggnader 

Laxen 6  

Laxen 6 består av två större byggnader som rymmer verksamhet och bostäder. 
Biografen Rio och caféverksamheten Bullen och Bönan har sina lokaler i byggnaden 
utmed Norregatan. I samma byggnad ryms även bostäder i form av lägenheter. 
Byggnaden mot järnvägen består av bostäder i två våningar och har en tillhörande 
hårdgjord innergård med uppmurad grillplats. Byggnaderna är klassad som historiskt 
värdefulla enligt kommunens kulturmiljöprogram.  
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Laxen 6. Verksamheterna Bio Rio och Bullen och Bönan sett från Norregatan. 

   

Laxen 6. Bostäder med innergård. 

 

Laxen 6. Bostäder. Fasad mot gång och cykelväg.   
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Laxen 7 

Laxen 7 består av två större byggnader. Byggnaden utmed Norregatan består av tre 
våningar där de två översta våningarna består av bostäder och markplanet består av 
ett gatukök. Bakom byggnaden finns en mindre innergård som till större del består av 
ett antal parkeringsplatser och ett garage.  

 

Laxen 7. Bostäder och gatukök sett från öster.  

 

 Innegård på Laxen 7 med vy mot Laxen 8.  

Laxen 8 

Laxen 8 består av en större byggnad om två våningar med bostäder i form av 
lägenheter. I markplan bedrivs verksamhet med antikvariat och frisersalong. 
Fastigheten ligger i planområdets södra del och korsar till Norregatan, järnvägen och 
en större parkering. Byggnaden är klassad med generella krav på varsam renovering 
utifrån kulturmiljöprogrammet. 
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Laxen 8. Bostäder utmed Norregatan sett från öster. 

 
Laxen 8. Bostäder, butikslokal och parkering sett från söder. 

Laxen 9 

Laxen 9 ligger i planområdets nordöstra del intill Laxen 10. Fastigheten består av en 
större byggnad med en tandläkarmottagning i markplan utmed Norregatan och 
bostäder i övre plan. Byggnaden är skyddad enligt kulturmiljöprogrammet med 
rivningsförbud och exteriört skydd då fasaden har orginalputs i övervåningen med 
ursprungliga fönster och dörrar. I skyddet ingår även en hög putsad trädgårdsmur i 
sydväst.  

Nästan all grönska inom planområdet finns på innergården till Laxen 9 och består av 
träd, buskage och gräsmatta.  
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Laxen 9. Bostäder och tandläkarmottagning ut mot Norregatan. Huset närmast i bild är skyddat enligt 

kulturmiljöprogrammet.  

Huset uppfördes av firma Ekelin och Persson som kontor och bostäder åt företagets 
ägare som tillsammans övertagit Brüdigams affärsrörelse 1893. I april 1913 beviljade 
Tomelilla municipalsamhälles byggnadsnämnd deras ansökan om att få uppföra ett 
boningshus av tegel under tegeltak. Fastigheten övertogs senare och beboddes av 
landsfiskal och Kommunfullmäktiges ordförande fram till 1942. 
Lantmannasparbanken flyttade in sin verksamhet i huset i slutet av 1950-talet.  År 
1967 startade en advokatbyrå och därefter 1989 öppnade tandläkarpraktik i huset. År 
2004 såldes fastigheten vidare. Under en tid ska det även funnits en damfrisering i 
huset.  

 

Vykort på Laxen 9 från omkring 1930. Kulturminnesskyddad byggnad till vänster i bild.  

Laxen 10 

Företaget Dialect bedriver verksamhet inom fastigheten och har två större och tre 
mindre byggnader som består av garage, lagerlokaler och en butik. I nordväst gränsar 
fastigheten till en pendlarparkering och ett mindre grönområde. Laxen 10 gränsar till 
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Byskillnadsgatan i norr och skiljer därmed fastigheten från ett intilliggande 
bostadsområde.  

Innergården är asfalterad och ett antal träd med en smalare gräsremsa finns längs 
fastighetens västra sida. 

Vid tillfälle har det även anordnats loppmarknad inom fastigheten. 

 

Laxen 10. Lagerlokaler sett från norr längs Byskillnadsgatan. 

 
Laxen 10. Butikslokal sett från korsningen Norregatan och Byskillnadsgatan. 

Natur och rekreation 

Mark och vegetation 

Planområdet består till största del av byggnader och hårdgjord yta. Samtliga 
fastigheter har hårdgjorda innegårdar som i olika grad består av asfalt och grus. 
Mindre gräsmattor, ett antal större träd och buskage inom fastigheterna Laxen 8, 9 
och 10 utgör planområdets samlade vegetation.  
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Parker, lekplatser och strövområden 

Inom planområdet finns varken lekplatser eller parker. Ca 600 meter öster om 
planområdet ligger Skogsbacken med Väladalens naturreservat som lätt nås till fots, 
med cykel och med bil.  

Samhällsservice och kommersiellt utbud 

Mataffär, apotek m.m. 

Från planområdet är det ca 250 meter till Torget i centrala Tomelilla med ett varierat 
utbud av mataffärer, apotek och annan service. Inom planområdet finns 
kommersiellt utbud genom handel, biograf och café.  

Förskola, skola och vård 

I planområdets närhet finns två grundskolor. Byavångskolan ligger ca 400 meter 
söder om planområdet och ca 550 meter väster om planområdet ligger 
Kastanjeskolan med årskurserna 7 - 9. I anslutning till skolområdet finns sporthall, 
badhus, tennisbana samt en fotbollsplan. Vårdcentral och läkarmottagning ligger på 
ett flertal platser inom en radie på 400 meter från området. Inom Laxen 9 bedriver en 
privat tandläkarmottagning verksamhet. 

Kulturmiljö 

Kulturmiljöstråk 

Planområdet ligger inom område för kulturmiljöstråk för Malmö-Simrishamns järnväg.  

Fornlämningar 

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

Riksintressen 

Järnväg 

Planområdet ligger intill Österlenbanan och är klassad som riksintresse och ska under 
planarbetet visas hänsyn. Planområdet ligger närmare än på 30 meters avstånd från 
spårmitt vilket medför en del restriktioner och begränsningar gällande planområdets 
utvecklingsmöjligheter. Med hänsyn till avståndet mellan järnväg och planområdet 
har en riskbedömning genomförts av Brandskyddslaget 2019-08-30. Resultatet från 
utredningen redovisas under rubrikerna ”Riskutredning”, ”Riskutredning gällande 
farligt gods på järnväg”.  

Simrishamnsbanan  

Spåren intill planområdet ingår som en sträcka i framtida planer för 
Simrishamnsbanan. Planförslaget bedöms att inte inverka på riksintresset.  
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Gator och trafik 

Kollektivtrafik 

Planområdet är beläget intill stationsområdet i Tomelilla tätort med buss- och 
tågförbindelser. Stationsområdet är tillgängligt till fots, med cykel och med bil. Från 
stationen avgår såväl tåg till Malmö, Ystad och Simrishamn, som expressbuss till 
Ystad och Kristianstad. Flera av Skånetrafikens regionbussar mot bland annat 
Brösarp, Sjöbo, Simrishamn, Ystad, Kristianstad och Lund har avgångar från 
Tomelilla station. Kommunikationsmöjligheterna för planområdet bedöms därför 
vara goda.  

Parkering och utfart  

I anslutning till planområdet ligger en större parkering som är i kommunal ägo. Det 
finns även ett flertal parkeringsfickor längs med Norregatan. Nämnda 
parkeringsplatser bedöms att kunna fungera som komplement till befintlig parkering 
inom planområdet.  

I övrigt bedömer kommunen att parkering finns och löses inom planområdet.  

Bil-, gång- och cykeltrafik  

Det finns god tillgänglighet längs planområdets norra, östra och södra sida för cykel- 
och biltrafik och fotgängare genom gata respektive gång- och cykelväg. Längs med 
Norregatan öster om planområdet finns tydligt markerade cykelvägar som visar 
trafikfördelnigen för vägbanan. Norregatan är belagd med smågatsten viket kan 
sänka hastigheten och därmed höja säkerheten för trafikanter och fotgängare kring 
planområdet. 

Störningar  

Tågtrafikbuller 

Trafikförordningen 2015:216 innehåller bestämmelser om riktvärden för buller 
utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadshus.   

Riktvärden som gäller och inte får överskridas angående buller från spårtrafik och 
vägar är: 

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad 
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om den 

ska anordnas i anslutning till byggnaden. För en bostad på högst 35 m2 gäller 
samma som i punkt 1 att 60 dBA ekvivalent ljudnivå inte får överskridas vid 
bostadsbyggnadens fasad.  

Mätningar har gjorts på fastigheter inom planområdet med resultat redovisade i 
rapporten ” Bandel 969, Österlenbanan mellan Ystad och Simrishamn” gjord av Norconsult 
2013 på uppdrag av Trafikverket. Bullerberäkningar har gjorts för fastigheter med 
maximal ljudnivå utomhus om 75 dBA. Utredningen omfattar bostadsfastigheter, 
lokaler för vård och omsorg samt skola. För bostadshus med maximal ljudnivå 
inomhus om 55 dBA eller mer har åtgärdsförslag tagits fram enligt planeringsfall 
”Befintlig miljö /Bana vid bebyggelse”.   
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Tågtrafiken har beräknats enligt ”Buller från spårburen trafik. Nordisk 
beräkningsmodell”. Beräkningarna är baserade på dagens trafik, 41 Pågatåg (X-61) 
under ett normalvardagsdygn.  

I rapporten ” Buller och vibrationer från spårburen trafik” Dnr. S02-4235/SA60. (Banverket 
2006-02-01) har Banverket och Naturvårdsverket redovisat riktvärden för buller från 
tågtrafik. Riktvärdena har senare godkänts av riksdagen (Prop. 1996/97:53).  

Följande planeringsmål gäller vid bostäder: 

• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus  

• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid (kl 22-06) 

• 55 dBA ekvivalentnivå på särskilt avgränsat område för uteplats, respektive 
60 dBA utomhus i bostadsområdet i övrigt.  

• 70 dBA maximalnivå på särskilt avgränsat område för uteplats.  

Resultatet från mätningarna visar på att ljudnivåerna vid byggnadens fasad 
överskrider de maximala värdena. Nedan redovisas värden för ekvivalent ljudnivå 
utomhus för byggnader inom planområdet: 

 Laxen 6: Maximal ljudnivå utomhus 80 dBA.  
 Laxen 8: Maximal ljudnivå utomhus 78 dBA.  

 

Mätpunkter, Laxen 6 och Laxen 8 

Vid nybyggnation ska fasader uppföras så att gällande riktvärden för buller både 
inomhus och utomhus uppfylls.  

Transport av farligt gods på järnväg 

Idag förekommer inga transporter med farligt gods på befintlig järnväg. Det går dock 
inte att utesluta att det kan förekomma transporter med farligt gods på järnvägen 
eftersom det är teoretiskt möjligt. Utifrån den teoretiska risken behöver planeringen 
av området ta hänsyn till risk för farligt gods. Det finns i dagsläget inga prognoser 
från Trafikverket för ökade transporter av farligt gods. 
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I rapporten Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen, bebyggelseplanering intill väg och 
järnväg med transport av farligt gods (Länsstyrelsen i Skåne län, 2007) lyfts exempel på 
lämplig markanvändning inom olika skyddsavstånd. 

Minsta fria avstånd som eftersträvas mellan bebyggelse och transportled är 30 meter. 
Exempel på lämplig markanvändning inom 30 meters avstånd kan vara parkering, 
trafik, odling, friluftsområde och tekniska anläggningar, där hårda konstruktioner 
eller motsvarande som kan orsaka skada på eventuellt avåkande fordon bör undvikas. 

Inom området 30 - 70 meter från transportleden bör markanvändningen begränsas 
och utformas så att få personer uppehåller sig i området och där personerna alltid är i 
vaket tillstånd. Exempel på lämplig markanvändning kan vara handel, industri, 
bilservice, lager, tekniska anläggningar och parkering. 

Inom området 70 - 150 meter från transportleden kan de flesta typer av 
markanvändning förläggas utan särskilda åtgärder eller analyser. Undantaget är sådan 
markanvändning som innefattar många eller utsatta personer. Exempel på lämplig 
markanvändning kan vara bostäder (småhusbebyggelse), handel (övrig handel), 
kontor (i ett plan, dock ej hotell), lager (även med betydande handel), idrotts- och 
sportanläggningar (utan betydande åskådarplats), centrum och kultur. 

I områden mer än 150 meter från transportleden kan de flesta typer av 
markanvändning förläggas utan särskilda åtgärder eller analyser. Exempel på lämplig 
markanvändning kan vara bostäder (flerbostadshus i flera plan), kontor (i flera plan, 
inkl. hotell), vård, skola, samt idrotts- och sportanläggningar (med betydande 
åskådarplats). 

Enligt Trafikverkets publikation, Transportsystemet i samhällsplaneringen. Trafikverkets 

underlag för tillämpning av 3–5 kap. miljöbalken och av plan– och bygglagen (2016:148), bör 
generellt ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen, 
(räknat från spårmitt på närmaste spår). Ett sådant avstånd ger utrymme för 
räddningsinsatser om det skulle ske en olycka, och det möjliggör en viss utveckling av 
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järnvägsanläggningen. Verksamhet som inte är störningskänslig och där människor 
endast tillfälligtvis vistas, till exempel parkering, garage och förråd, kan dock placeras 
inom 30 meter från spårmitt. Hänsyn bör dock tas till möjligheterna att underhålla 
järnvägsanläggningen och bebyggelsen. 

 

Trafikverkets generella råd om avstånd till järnvägen för olika typer av verksamheter. 

Riskutredning 

Riskutredning avseende farligt gods på järnväg. 

En riskutredning genomfördes med syfte att undersöka lämpligheten med det nya 
planförslaget genom att utvärdera vilka risker som människor inom det aktuella 
området kan komma att utsättas för samt att i förekommande fall föreslå hur risker 
ska hanteras så att en acceptabel säkerhet uppnås.  

Den kvalitativa riskanalysen visar att risknivån inom planområdet i dagsläget är låg. 
Risken för olyckor förknippade med transporter på Gladanleden (väg 11) samt 
närliggande verksamheter bedöms att inte påverka risknivån inom området. Genom 
att behålla ett bebyggelsefritt område på 25 meters avstånd, som finns i dagsläget, 
från järnvägen bedöms risker i förhållande till urspårning och tågbrand vara 
beaktade. Detta frångår Länsstyrelsens rekommendationer på 30 meter men efter 
avlutad riskbedömning anses 25 meter vara ett godtagbart avstånd bland annat på 
grund av den låga hastighet tågen håller vid stationsområdet.  

Österlenbanan är öppen för godstrafik utan något förbud för att få transportera 
farligt gods. Inga rapporter visar på att det varken i dagsläget eller i framtiden 
planeras för godstrafik. Järnvägen utgör dock ett riksintresse och eventuella 
transporter av farligt gods bedöms att kunna påverka risknivån inom planområdet. 
Simrishamnsbanan ligger som ett riksintresse inom planområdet med en sträckning 
på 40 meter från befintlig järnväg. I nuläget finns projektet inte med i några 
nuvarande planer men rekommenderas att ändå finnas med i kommunens framtida 
planläggning av området.  

Att vidta omfattande åtgärder för att reducera riskerna med eventuella framtida 
godstransporter bedöms att i dagsläget vara varken skäligt eller samhällsekonomiskt 
rimligt. Dock rekommenderas att de riskreducerande åtgärder som är enkla att 
genomföra i nuläget och svårare i efterhand vidtas under planeringsstadiet för att inte 
inskränka järnvägens status som riksintresse.  
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För ny bebyggelse eller större ombyggnationer inom planområdet rekommenderas att 
följande restriktioner och byggnadstekniska åtgärder vidtas: 

• Ett bebyggelsefritt avstånd om 25 meter hålls från järnvägen. 

• Inom 70 meter från järnvägen utförs bostads- och centrumbebyggelse som 
vetter mot järnvägen utan någon framförvarande bebyggelse med följande 
åtgärder:  

 
- Respektive lokal där personer vistas stadigvarande utförs med minst en 

utrymningsväg som mynnar bort från järnvägen. 
 

- Friskluftsintag placeras bort från järnvägen alternativt placeras på tak.  
 

Tomelilla kommun bedömer att riskutredningens slutsatser och rekommendationer 
kring restriktioner och byggnadstekniska åtgärder ska följas enligt ovan.  

Markföroreningar  

• Laxen 10  
Inom Laxen 10 har det tidigare bedrivits verksamhet med trävarufirma och 
byggvaruhus. Fastigheten är godkänd för handel enligt gällande detaljplan.  

• Laxen 8  
Under 1930-talet fanns det verksamhet med bensinstation på fastigheten. 
Fastigheten är enligt gällande detaljplan godkänd för bostäder.  

Efter kontakt med Ystad-Österlenregionens miljöförbund har kommunen 
informerats om att det inte finns några registrerade rapporter kring 
markföroreningar.  

I övrigt finns inga anmärkningar gällande markföroreningar inom planområdet.  

Teknisk försörjning 

Vatten, avlopp och dagvatten 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för kommunalt dricksvatten, spillvatten 
och dagvatten. 

El 

Fastigheterna är anslutna till elnätet som ligger inom E.ON:s verksamhetsområde för 
eldistribution.  

Optokabel  

Inom planområdet finns optokabel till samtliga fastigheter. 

Fjärrvärme  

Inom planområdet finns fjärrvärme till samtliga fastigheter.  

Avfall 

Avfall hanteras enligt kommunala föreskrifter.  
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Planförslag 

Bebyggelse 

Ny detaljplan för kvarteret Laxen anger bestämmelse för bostad och 
centrumverksamhet för samtliga fastigheter inom planområdet. Ny byggnadshöjd 
bestäms till 15 meter inom hela planområdet och restriktioner kring byggnadsteknik 
med hänsyn till det spårnära läget läggs till plankartan. För att reglera byggrätternas 
storlek används bestämmelse för bebyggandets omfattning genom prickmark.  

Teknisk försörjning  

El 

Planområdet ligger inom E. ON´ s distribution och planförslaget antas inte påverka 
situationen.  

Gator och trafik 

Trafik  

Ny detaljplan kan leda till ökad trafik till följd av större byggrätter som möjliggör för 
nya bostäder och utökad verksamhet. Inga nya gator eller gång och cykelvägar 
planeras inom detaljplaneområdet. I övrigt anses inte det nya planförslaget påverka 
befintlig trafik.  

Utfart  

Samtliga fastigheter inom planområdet har utfart mot Norregatan, fastigheten Laxen 
10 har även utfart mot Byskillnadsgatan. Utfartsförbud sätts längs 
planområdesgränsen mot järnvägen för att hålla området fritt från biltrafik samt 
möjliggöra för exempelvis uteserveringar till planerad centrumanvändning. Utfarterna 
mot Norregatan bevaras genom att planlägga ytan med prickmark.   

 

Utfart till Laxen 6.  
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Planbestämmelser 

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

Följande planbestämmelse planläggs inom planområdet 

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK 

Bostäder och Centrum 

Användningen Bostäder avser olika former av boende med varaktig karaktär. I 
användningen ingår vanliga bostäder, en- och tvåbostadshus, flerbostadshus, 
fritidshus och kategoribostäder som exempelvis studentbostäder. I bestämmelsen 
ingår även bostadskomplement vilket innebär sådant som kan ligga inom eller i 
anslutning till bostaden exempelvis garage, parkering, tvättstuga eller miljöhus till 
flerfamiljshus.  

Användningen Centrum avser sådan verksamhet som bör ligga centralt och vara 
tillgänglig för många människor. Bestämmelsen är en samlingsanvändning som 
lämpligast används där syftet är blandade verksamheter. Exempel på verksamhet kan 
vara handel, service, kontor och gym. 

Bostäder (PBL 4 kap 5 § punkt 3) 

Centrum (PBL 4 kap 5 § punkt 3) 

 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK 

Begränsning av markens bebyggande 

Bestämmelser för att begränsa markens utnyttjande används av kommunen för att 
reglerar var och vad som får byggas. Syftet med användningen kan vara att begränsa 
hur mycket som får byggas över och under markytan kopplat till byggrätten, men 
även användas för att ge ramar kring var byggnader får placeras. Dock är det tillåtet 
att inom prickmark utnyttja marken för parkeringsplats, lekplats och staket. I förslaget 
till ny detaljplan kommer prickmark användas för att styra byggrätten inom 
fastigheterna.  

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

  

B 

C 
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Utformning och placering 

Höjd på byggnader 

Användningen byggnadshöjd kommer användas för att reglera höjden på 
byggnaderna inom planområdet. Byggnadshöjd innebär byggnadens höjd mellan mark 
och fasadplanet. Bestämmelsen byggnadshöjd kommer används i detaljplanen för att 
kunna reglera en enhetlig bebyggelse inom bostadsområdet. Byggnadshöjden sätts till 
15 meter inom planområdet.  

Högsta byggnadshöjd i meter  
(PBL 4 kap 11 § punkt 1, 16 § punkt 1) 

Utförande  

Källarförbud  

Då det finns nivåskillnader inom planområdet kommer bestämmelse för källarförbud 
läggas till plankartan. 

Källare får inte anordnas. (4 kap 16 § 1) 

Friskluftsintag, utrymningsväg och buller 

Planområdet ligger intill Tomelilla järnvägsstation vilket medför restriktioner kring 
lämplig användning inom området. Med hänsyn till resultatet av genomförd 
riskanalys gällande farligt gods på järnväg kommer bestämmelse för utförande 
angående friskluftsintag och utrymningsvägar att läggas till plankartan. 

Ventilation ska utföras med friskluftsintag riktat bort 
från järnväg inom ett område 70 meter från järnvägens 
spårmitt. (4 kap 16 § 1) 

Byggnader ska utföras med minst en utrymningsväg 
som mynnar bort från järnvägen inom ett område 70 
meter från järnvägens spårmitt. (4 kap 16 § 1) 

Vid nybyggnation ska fasader utformas så att gällande 
riktvärden för buller uppfylls både mot fasad och 
uteplats (4 kap 16 § 1) 

 

Utfart 

För att begränsa biltrafiken längs planområdet västra sida samt möjliggöra för 
framtida verksamheter att kunna använda marken sätts utfartsförbud längs hela 
planområdets västra och södra plangräns. 

Utfart får inte anordnas. (PBL 4 kap 9 §) 

b2 

b3 

b1 

b4 
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ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

Genomförandetid 

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

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar 

För att säkerställa att befintliga fjärrvärmeledningar skyddas och finns tillgängliga 
kommer ett u-område läggas till plankartan.  

Konsekvenser 

Undersökning 

En undersökning är genomförd och kommunen bedömer att en strategisk 
miljöbedömning inte behöver upprättas för detaljplanen. Sammanfattningsvis 
bedöms planens tänkbara effekter vara den nya bebyggelsen inverkan på befintlig och 
kringliggande bebyggelse. Planområdet är idag exploaterat med handel och bostäder 
vilket gör att planförslaget antas ha mindre effekt på befintlig bebyggelse. Andra 
tänkbara konsekvenser är ökade byggrätter vilket leder till fler möjligheter för 
utbyggnad av befintliga verksamheter. Nämnda effekter kan leda till ökad aktivitet 
med fler människor i rörelse i och kring planområdet.  

Miljökonsekvenser 

Inga nämnvärda miljökonsekvenser förväntas uppstå av planförslaget.  

Sociala konsekvenser 

Genomförandet av detaljplanen sker i ett redan exploaterat område och kan genom 
ytterligare exploatering bidra till positiva sociala konsekvenser. Planförslaget till ny 
detaljplan för kvarteret Laxen ger utrymmer för ökade byggrätter för befintlig biograf 
och café på Laxen 6. Förslaget möjliggör för ortens och kommunens invånare att 
umgås och skapa nya sociala kontakter och på så sätt stärka det sociala kapitalet.  

Planförslaget möjliggör för fler bostäder inom detaljplaneområdet och bidrar till att 
skapa bostäder i ett stationsnära läge med goda pendlingsmöjligheter vilket 
underlättar invånarnas vardagsliv och möjligheten att bibehålla viktiga sociala 
kontakter. Nämnda faktorer kan vara en bidragande faktor till att öka Tomelillas 
attraktivitet på arbetsmarknaden med god pendling och attraktivt boende.  

Barnperspektivet 

Planändringen syftar till att medge högre exploatering och utöka möjligheterna att 
bedriva verksamhet av typen restauranger handel samt komplettera med fler mindre 
bostäder som det råder brist på i Tomelilla. En konsekvens är att hela 
bottenvåningen kommer att kunna bebyggas med verksamheter. I dagsläget bor det 
väldigt få barn i denna del av Tomelilla centrum. Barnfamiljerna bosätter sig hellre så 
att skolvägarna blir korta och att man får tillgång till trädgård för barnens utevistelse. 
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I anslutning till de flesta skolorna i Tomelilla finns värdefulla parkområden och 
lekplatser som succesivt byggs ut. Ökad exploatering i anslutning till kollektivnoder 
är främst intressant därför att det ökar tillgången till arbetsmarknad, utbildning och 
nöjen som kan nås via kollektivtrafiken. I en avvägning mellan möjligheterna att 
bygga för tät befolkning och verksamheter i anslutning till kolletivtrafiknoderna eller 
bygga glest och frigöra mark som är lämplig för små barns utevistelse har kommunen 
här valt att prioritera förtätning på bekostnad av gröna utemiljöer. Istället erbjuds 
barn möjlighet att i vuxet sällskap delta i socialt liv som handlar om att möta andra 
vuxna och barn i miljöer där man äter och handlar. Detta gör att man kan acceptera 
brist på gröna utemiljöer i kvarteret.   

Fastighetskonsekvenser 

Fastigheter inom planområdet 

Ingen fastighetsreglering krävs för ett genomförande av detaljplanen. 

Det nya planförslaget ökar byggrätten inom samtliga fastigheter. För Laxen 9 och 10 
innebär det ändrad användning från handel till bostäder och centrumverksamhet. För 
Laxen 6, 7 och 8 tas användningen handel bort och centrumverksamhet läggs till. 
Bestämmelse för bostäder ligger kvar för nämnda fastigheter.  

Genom att planlägga hela området för bostäder och centrumverksamhet skapas en 
enhetlig användning med goda utvecklingsmöjligheter i ett stationsnära område. 

Intilliggande fastigheter 

Intilliggande fastigheter vid norra planområdet kan påverkas av ändrad utsikt då 
Laxen 10, som i nuläget består av större lagerbyggnader och butikslokal, planläggs för 
bostäder med ökad byggrätt. Ny bebyggelse inom planområdet placeras mot 
järnvägen och påverkar därmed inte intilliggande fastigheter i lika stor utsträckning. 
Större byggrätter kan påverka intilliggande fastigheter genom ökad rörelse och buller 
vid om eller nybyggnad av bostäder och verksamhet.  

Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid  

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

Tidplan för upprättande av detaljplan 

Samråd mars 2020 

Granskning maj 2020 
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Antagande augusti 2020 

Laga kraft september 2020 

Tidplanen är preliminär och kan ändras under planarbetets gång. 

 

Ansvarsfördelning 

Detaljplanearbete – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Grundkarta – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Genomförande av detaljplan – Fastighetsägaren 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m. 

Ingen fastighetsbildning sker utifrån den nya detaljplanen.  

Inom planområdet finns ledningsrätt till förmån för Slakteriet 48 (akt: 1270-847.1) 
gällande fjärrvärme.  

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 

Kostnader för upprättande av planen delas mellan fastighetsägarna för Laxen 6 och 
10 i förhållande till hur stor andel i procent som respektive fastighet utgör av det 
totala planområdet. Ingen planavgift kommer tas ut i samband med bygglov för 
åtgärder inom planområdet. Tomelilla kommun finansierar kostnader för den andel 
övriga fastigheters yta utgör i procent av planområdet och tar istället ut avgift genom 
planavgift i kommande bygglov.  

Inga kommunala kostnader beräknas uppstå vid genomförandet av detaljplanen.  

Genomförandekostnader 

Exploatören/fastighetsägaren står för eventuella kostnader för genomförandet av 
planen.  

Medverkande tjänstemän 

 

 

Terese Bruhn   Ingrid Järnefelt  
Planarkitekt   Plan- och byggchef 
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Johanna Jönsson

av Kart och Mät, Tomelilla kommun.

genom utdrag ur Tomelilla kommuns primärkartverk

Grundkartan är upprättad 2019-10-14

Fastighetsredovisningen avser förhållandena 2019-10-14
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Järnväg
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

BostäderB

CentrumC

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap 11 § 1

15

Högsta byggnadshöjd är 12 meter ,  4 kap 11 § 1

Utförande

b

1

Källare får inte finnas,  4 kap 16 § 1

b

2

Ventilation ska utföras med friskluftsintag riktat bort från järnvägen

inom ett område 70 meter från järnvägens spårmitt,  4 kap 16 § 1

b

3

Byggnader ska utföras med minst en utrymningsväg som mynnar

bort från järnvägen inom ett område 70 meter från järnvägens

spårmitt,  4 kap 16 § 1

b

4

Vid nybyggnation ska fasader utformas så att gällande riktvärden

för buller uppfylls både mot fasad och mot uteplats ,  4 kap 16 § 1

Stängsel och utfart

Utfart får inte anordnas,  4 kap 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år efter det att planen vunnit laga kraft.,  4 kap 21 §

Markreservat

u

1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap 6 §
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Kvarteret Laxen

Laxen 6, 7, 8, 9 och 10

Tomelilla kommun            Skåne Län

Terese Bruhn                            Ingrid Järnefelt                              

Planarkitekt                               Plan- ocg byggchef                           

Upprättad på Samhällsbyggnad 2020-01-20, rev 2020-02-12

Plan nr

Samrådshandling

Samråd

KS

Granskning

KSAU

Antagande

KS

Laga kraft

Till planen hör:

Fastighetsförteckning

Planbeskrivning

Undersökning

STANDARDFÖRFARANDE

Dnr: Ks 2013/148
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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Britt Ekstrand
Assistent
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
britt.ekstrand@tomelilla.se

Tomelilla den 14 februari 2020 Dnr KS 2020/3

Kommunstyrelsen

Redovisning av delegeringsbeslut kommunstyrelsen 
den 2020-02-26

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen av delegeringsbeslut läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälan av delegeringsbeslut för kommunchef m.fl. t.o.m. december 
2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret den 14 februari 2020.

Kommunledningskontoret

Britt Ekstrand
Assistent
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

Ksau § 31 Dnr KS 2020/2

Anmälningsärenden ksau 29 januari 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Protokollsutdrag från Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, Kristianstads 

kommun, den 2019-12-11 § 19 – Fastställande av budget 2020.
2. Protokollsutdrag från Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, Kristianstads 

kommun, den 2019-12-11 § 17 – Resultat intern kontroll 2019.
3. Skrivelse från Pensionärsföreningarna i Tomelilla kommun, SPF 

Seniorerna och PRO Tomelilla kommun den 2020-01-07 – den 17 
december 2019 fick pensionärsföreningarna en muntlig presentation 
av förslag till nya regler för föreningsbidrag i Tomelilla kommun.

4. Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden den 2019-12-06, §§ 107-
116.

5. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 2020-01-08, §§ 1-
21.

6. Protokoll från kommunstyrelsen den 2019-12-18, §§ 153-166.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslienheten, handlingsid: Ks 20120.85.  
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 februari 2020

Justerandes sign

Ksau § 48 Dnr KS 2020/2

Anmälningsärenden ksau 12 februari 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Protokollsutdrag med bilagor 23 januari 2020, § 72, från Tomelilla-Ystad-

Sjöbo överförmyndarnämnd – Internkontrollplan 2020.
2. Protokoll 23 januari 2020, §§ 1-7 från Tomelilla-Ystad-Sjöbo 

överförmyndarnämnd.
3. Protokoll den 13 januari 2020 §§ 1-3 från Revisorerna.
4. Protokoll den 21 januari 2020, §§ 1-8 från Kultur- och fritidsnämnden.
5. Protokoll den 22 januari 2020, §§ 1-16 från Kommunstyrelsen.
6. Protokollsutdrag den 27 januari 2020, § 16 från Kommunfullmäktige i 

Simrishamn – Reglemente för direktionen SÖRF 2019-2022.
7. Meddelande den 31 januari 2020 från styrelsen Överenskommelse mellan 

staten och Sveriges Kommuner och Regioner om psykisk hälsa 2020 – 
Sveriges Kommuner och Regioner.

8. Protokollsutdrag den 21 januari 2020 § 2, Internbudget 2020 kultur- och 
fritidsnämnden.

9. Protokollsutdrag den 31 januari 2020, § 6, Riktlinje för försköningsbidrag 
– Samhällsbyggnadsnämnden.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslienheten, handlingsid: Ks 2020.483.
 _________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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