
Tomelilla kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tid: Onsdagen den 29 januari 2020 kl. 08.30

Plats: Äppelkriget, Kommunhuset i Tomelilla

Kallelse med föredragningslista
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1 Ändringar i föredragningslistan
2 Dialoger och informationsärenden 2020 2020/1 2
3 Planeringsförutsättningar för budget 2021 med plan 

för 2022-2023
2019/199 3 - 7

4 Förslag på ändrat reglemente för kultur- och 
fritidsnämnden

2018/160 8 - 15

5 Förslag på ändrat reglemente för 
samhällsbyggnadsnämnden

2018/157 16 - 25

6 Bergsstatens beslut om undersökningstillstånd enligt 
minerallagen (1991:45) området Pinneboda nr 101 i 
Tomelilla kommun, Skåne län

2019/198 26 - 35

7 Tung trafik på Ystadsvägen 2019/211 36 - 44
8 Svar på motion beträffande upprättande av 

underhållsplaner för Tomelilla kommuns fastigheter
2019/133 45 - 50

9 Medborgarinitiativ - Bänkar längs grönområdet på 
Lindesborg

2020/12 51

10 Medborgarinitiativ - Belysning längs Kyrkogatan 2020/13 52
11 Anmälningsärenden ksau 29 januari 2020 2020/2 53 - 54

Per-Martin Svensson Johan Linander
Ordförande Sekreterare

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.
Telefon 0417-18253 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:

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

Tomelilla den 21 januari 2020 Dnr KS 2020/1

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dialoger och informationsärenden ksau 29 januari 
2020

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Kommunpolis Anna Hagenkötter
2. Utvecklingschef Helena Berlin

- Säkerhetsfrågor
- KKIK (Kommunens kvalitet i korthet)

3. Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
4. Kenneth Strömbeck (M) och Per Håkansson (C) presenterar 

vattenrådens verksamhet (kl. 09.00)
5. Anna Starck (C), ledamot i Biogas Ystad-Österlen, informerar om 

utvecklingen i Biogas Ystad-Österlen (kl. 10.00)
6. Besök från Gasum och BSSAB (kl. 10.30)
7. Plan- och byggchef Ingrid Järnefelt

- Diskussion om detaljplaner
8. HR-chef Johan Lexfors och HR-strateg Josefin Brumme (kl. 11.30)

- Löneprocessen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 21 januari 2020.

Kommunledningskontoret

Britt Ekstrand
Assistent
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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:

Elisabeth Wahlström
Ekonomichef
Direkt 0417-18305
Mobil   
elisabeth.wahlstrom@tomelilla.s
e

Tomelilla den 24 januari 2020 Dnr KS DiaNr

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Planeringsförutsättningar för budget 2021 med plan 
för 2022-2023

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar fastställa 
planeringsförutsättningarna för arbetet med mål- och budget 2021-2023 i 
enlighet med tjänsteskrivelsen samt remittera förutsättningarna till 
nämnderna som ska inkomma med de utmaningar och möjligheter man 
ser för den kommande planperioden.
Nämnderna ska även i remissyttrandet ange sina investeringsbehov för 
perioden 2021-2023.
Nämnderna ska lämna sin remissyttranden senast den 27 mars 2020. 
Dessa yttranden kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan 
nämnderna och budgetberedningen.

Ärendebeskrivning
Målarbete
Kommunfullmäktige beslutade 2019 om en ny målmodell. Den innebär att 
kommunen ska arbeta med färre mål och ta sin utgångspunkt i områden 
där verksamheten behöver utvecklas och förbättras. Kommunfullmäktige 
beslutade om nedanstående övergripande mål; tre målområden med 
vardera två mål. Varje målområde omfattar flera nämnders arbete 
Kommunstyrelsen och nämnderna tar beslut om mål utifrån respektive 
målområde. Utanför målarbetet ska även sådant som bedöms väsentligt att 
följas upp ske via olika nyckeltal. Möjlighet till benchmarking med andra 
kommuner ska vara en viktig komponent i mål- och uppföljningsarbetet.

Visionen pekar ut riktningen och den beskriver ett önskat framtida 
tillstånd och tar hänsyn till de sociala, ekologiska och ekonomiska 
perspektiven. 

Visionen
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Under hösten 2019 har arbetet med att ta fram en ny vision pågått och 
den nya visionen ska enligt tidplan antas av kommunfullmäktige under 
våren 2020.

För närvarande är visionen:

Kommunfullmäktiges övergripande mål:

Mål för god ekonomisk hushållning
Mål för god ekonomisk hushållning ska enligt lag beslutas och redovisas i 
budgeten. Dessa mål består såväl av finansiella som verksamhetsmål för 
god ekonomisk hushållning.

Enligt ekonomistyrningsreglementet utgör ekonomin gränsen för 
verksamhetens omfattning. Tomelilla kommun har ett relativt svagt 
ekonomiskt läge med en lägre resultatutveckling än övriga kommuner i 
Skåne samt en lägre soliditetsnivå än snittet. Resultatnivån behöver 
förbättras i förhållande till verksamhetens bruttokostnader för att möta 
förväntade framtida utmaningar. Detta skulle ge utrymme för att 
skattefinansiera framtida investeringar och på så sätt slippa en ökad 
skuldsättning. En högre resultatnivå innebär också en större stabilitet för 
att möte framtida utmaningar i verksamheterna. Kostnaderna för 
kommunala tjänster beräknas öka betydligt snabbare än tidigare samtidigt 
som skatteunderlagets tillväxt inte beräknas räcka till. 
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Finansiella målen för 2020 
Resultatmål

 Resultatnivån, exklusive extraordinära intäkter och 
kostnader, dvs balanskravsresultatet ska upp till lägst 2,0 % i 
genomsnitt under perioden 2020-2022

Investeringsmål
 Nettoinvesteringar får i genomsnitt under perioden 2020-

2022 uppgå till max 12 % av totala skatteintäkter

Skuldmål
 Självfinansieringsgraden av de skattefinansierade 

investeringarna ska uppgå till minst 55 % i genomsnitt 
under perioden 2020-2022. Investeringar inom den 
skattefinansierade verksamheten bör fullt ut självfinansieras, 
dvs nyupplåning bör undvikas. Avgiftsfinansierad 
verksamhet, som vatten – och avloppsverksamhet som 
täcker sina kostnader via taxor kan finansiera investeringar 
genom att ta upp lån. Bedömning av hur detta påverkar 
taxenivåerna ska dock göras.

De finansiella målen för planperioden kan komma att revideras i samband 
med kommande budgetarbete.

Verksamhetsmål 2020
Tomelilla kommun definierar god ekonomisk hushållning som en 
sammanvägd bedömning av kommunen samtliga mål, både finansiella och 
verksamhetsmål. För att god ekonomisk hushållning ska anses uppnått ska 
minst 2/3 av samtliga mål samt de tre finansiella målen vara antingen 
uppfyllda eller på väg att uppfyllas under verksamhetsåret.  Enligt 
målmodellen utgör kommunstyrelsens verksamhetsmål budgetens mål för 
god ekonomisk hushållning. Vid den totala bedömningen av 
måluppfyllnad 2020 kommer dock även måluppfyllnaden för nämndernas 
måluppfyllas att beaktas. 

Nya verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning ska tas fram under 
arbetet med budgeten för kommande planperiod.

Intäkter och bidrag
Kommunen är beroende av en fortsatt positiv befolkningsutveckling. Den 
1 november 2019 var antalet invånare 13 602 personer. Skatte- och 
statsbidragsprognosen för 2021-2023 bygger på en ökning med i snitt 50 
personer per år.
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Prognosen från SKR (Sveriges kommuner och regioner) används som 
underlag för beräkningarna av skatter och generella statsbidrag. Vidare 
utgår skatteprognosen utifrån oförändrad skattesats om 20,61 kronor.

Cirkulär 19:59 
(mnkr)

2019 2020 2021 2022 2023

Skatteintäkter 528,1 541,8 555,4 574,8 594,1
Generella bidrag och
Utjämning 195,6 221,9 229,2 233,8 237,3
Fastighetsavgift 31,3 32,6 37,4 37,4 37,4
Summa skatter o 
statsbidrag 755,0 796,3 822,0 846,0 868,8
Ökning 5,5% 3,2% 2,9% 2,7%
Verksamhetens 
nettokostnader inkl. 
avskrivningar

747,5 779,9 805,6 829,1 851,4

Resultat 7,5 16,4 16,4 16,9 17,4

Ekonomiska förutsättningar – år 2021
Skattesats1 20,61 kr
Antal invånare2 13 640 st. 
Resultatmål3 2,0 %
Internränta4 1,50 %
Kostnadskompensation5 2,5%%
Personalkostnadspålägg6 40,15% 
Reserv7 1,0% 

1 Avviker från SKL:s befolkningsprognos 
2. Motsvarar 16 miljoner kronor.
3 Innehåller löneutveckling, samt inflation
4 Enligt SKR:s bedömning
5 Innehåller löneutveckling, samt inflation
6. Enligt SKR: bedömning
7 Andel av skatteintäkter, generella bidrag m.m. Motsvarar cirka 8 miljoner kronor

Investeringar
De budgeterade investeringarna uppgår år 2020 till totalt 73,6 mnkr varav 
den skattefinansierade verksamhetens andel uppgår till 51,6 mnkr och 
resterande 22 mnkr avser vatten – och avlopp. Denna investeringsnivå 
innebär att självfinansieringsgraden är 100 % för den skattefinansierade 
verksamheten.
 
Efter en period av år där självfinansieringsgraden av skattefinansierade 
investeringar understigit 100 % beräknas kommunens låneskuld uppgå till 
320 mnkr 2020-12-31. I dagsläget är de låga räntekostnaderna inte något 
större problem att hantera men dessa förutsättningar kommer inte att 
bestå i framtiden utan allt större del av driftbudgeten kommer att behöva 
använda för räntekostnader och avskrivningar när investeringsnivån är 
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hög.

Självfinansieringsutrymmet för investeringsutrymmet motsvarar årets 
resultat + avskrivningar, ca 65 mnkr för år 2021 när det gäller den 
skattefinansierade verksamheten. 

Reserver och speciella satsningar
För att möta oförutsedda kostnader och/eller förändrade förutsättningar 
finns ett behov av reserver. För 2020 har motsvarande 1 % av skatter o 
statsbidrag avsatts till oförutsett.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, 2020-01-24

Kommunledningskontoret

Elisabeth Wahlström
Ekonomichef

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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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 AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
johan.linander@tomelilla.se

Tomelilla den 24 januari 2020 Dnr KS 2018/160

Kommunfullmäktige

Tjänsteskrivelse förslag på ändrat reglemente för 
kultur- och fritidsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar ändra kultur- och fritidsnämndens 
reglemente i enlighet med bilagan, handlingsid: Ks 2020.xxx.

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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 24 januari 2020.

Kommunledningskontoret
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Johan Linander
Kanslichef

Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden
KFS/Mary Nilsson
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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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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.
__________

15



1 (2)

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 AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
johan.linander@tomelilla.se

Tomelilla den 24 januari 2020 Dnr KS 2018/160

Kommunfullmäktige

Tjänsteskrivelse förslag på ändrat reglemente för 
samhällsbyggnadsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar ändra samhällsbyggnadsnämndens 
reglemente i enlighet med bilagan, handlingsid: Ks 2020.xxx.

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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 24 januari 2020.

Kommunledningskontoret
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Johan Linander
Kanslichef

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
KFS/Mary Nilsson
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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.
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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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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 AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
johan.linander@tomelilla.se

Tomelilla den 24 januari 2020 Dnr KS 2019/198

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse Bergsstatens beslut om 
undersökningstillstånd för området Pinneboda 101

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte överklaga Bergsstatens 
beslut om undersökningstillstånd för området Pinneboda 101.

Ärendebeskrivning
Bergsstaten beslutade den 22 januari 2020 att bevilja Svenska 
Sandprodukter AB undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45) 
för området Pinneboda nr 101.

Området är relativt begränsat och en utökning från tidigare beviljade 
områden. Exempelvis beviljades samma företag undersökningstillstånd för 
området Måsalycke 103 i maj 2019. Detta beslut valde kommunen att inte 
överklaga.

Ekonomiska konsekvenser
För enskilda markägare inom Tomelilla kommun kan ärendet ha 
ekonomiska konsekvenser.

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

Miljöperspektivet
I detta skede har ärendet ingen stor inverkan på miljön, men potentiellt 
skulle en gruvverksamhet kunna ha en mycket stor inverkan på miljön.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 24 januari 2020.
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Kommunledningskontoret

Johan Linander
Kanslichef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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BERGSSTATEN

BESLUT sid r"(s)

2020-01,-22

Dnr BS 200-1102-2019

Svenska Sa ndprodukter AB

Friggagatan 19

416 64 Göteborg

Undersökningstillstånd fiir området Pinneboda nr 101 i Tomelilla kommun, Skåne
Iän

Beslut

Bergmästaren beviljar Svenska Sandprodukter AB, 556992-1 595, (hädanefter Sökanden)
undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45) fiir området Pinneboda nr 101.

Undersökningstillståndet innebär att Sökanden har ensamrätt till undersökning av det
beviljade området. Med undersökning avses arbete i syfte att påvisa en f,indighet
avseende sådana koncessionsmineral som anges i 1 kap. 1 $ I och 2 minerallagen.

Undersökningstillståndet gäller i tre år från den 22 januarJr2020.

Undersökningsområdet

Undersökningsområdet, se bifogad karta (bilaga 1), omfattar en yta om 65,18 hektar och
begränsas av råtalinjer mellan hörnpunkter med koordinater i SWEREF 99TM enligt
öljande.

Hörnpunkt N-koordinat

6 t62 649,00

6162 594,00

6 161 844,00

6161270,00

6 161 039,00

6 161 002,00

6 161 864,00

6162289,00

6 162 237,06

E-koordinat

445 381,00

445 945,00

446 723,00

447 128,00

447 2t3,00

447 123,00

446 321,00

445 812,00

445 426,56

I

2

J

4

5

6

7

8

9

Villkor

Sökanden ska ställa säkerhet fiir ersättning avseende skada eller intrång som kan bli
foljden av undersökningsarbete inom undersökningsområdet. Säkerheten ska ställas till
Bergsstaten innan undersökningsarbeten påbörj as.

Bergsstaten

Varvsgatan 41
gtz zz ruttl
Tel. 0920-23 79 00

Org.nr: 202100-2528
www. bergsstaten.se
Registrator: mineinspect@bergsstaten.se

Bg nr:

5803-4I74 Avgifter
232-8474 Säkerheter
5050-7821 Mineralersättning
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BESLUT sid 2(s)

2020-o1.-22

Dnr BS 2OO-LIO2-2O19

Bakgrund

Ansökan om undersökningstillstånd kom in från Sökanden till Bergsstaten den 25

september 2019 och avser främst koncessionsmineralen titan och zirkonium. Sökanden
har till sin ansökan fogat en karta över det sökta området och uppgifter om vilka
fastighets- och öwiga kända sakägare som berörs av ansökan. Enligt Sökanden kan
arbeten inom det sökta området leda till $md av koncessionsmineral därfor att tidigare
kärnborrningar utforda av SGAB har visat att ett stråk med mineraliserad sandsten går
genom det ansökta undersökningstillståndet. Fynden var tillräckligt intressanta ör att
Sveriges geologiska undersökning skulle klassa området som en del av ett riksintresse
for TiO2 polymorfen. De undersökningsarbeten som Sökanden planerar innefattar i
forsta skedet en genomgång av historiskt material samt fiiltarbete for att lokalisera och
provta mineraliserade block. Sökanden planerar att genomfora borrning på området. Det
rör sig om korta hål (max 20 meters dj"p).Arbetsplan kommer att skickas ut till berörda
markägare och till grannar och deras åsikter kommer att tas i beaktande.

Ansökan om undersökningstillstånd har remitterats till länsstyrelsen och kommunen.
Underrättelse om ansökan har sänts till berörda fastighetsägare och övriga kända
sakägare. Yttranden från länsstyrelsen i Skåne län och från Tomelilla kommun har
kommit in till Bergsstaten.

Länsstyrelsen i Skåne län har i huvudsak framfort foljande.

Länsstyrelsen har ingen erinran mot att undersökningstillståndet meddelas. Inom det
redovisade området lorekommer $'nduppgifter av bl.a. lövgroda, långbensgroda, större
vattensalamander samt hasselmus. Dessa arter dr fridlysta enligt artskyddsforordningen
vilket i de aktuella fallen bl.a. innebär att det är forbjudet att avsiktligt störa djuren
särskilt under deras parnings-, uppfodnings-, övervintrings- och flyttningsperioder samt
att det är forbjudet att skada eller forstöra deras fortplantningsområden eller viloplatser.
Åtgärder som innebär rojning av buskar och träd, borttagande av död ved, påverkan på

t.ex. stenmurar eller körning i terrängen skulle på fel plats och vid fel tidpunkt kunna
innebära skada for populationen av de aktuella arterna. Om bolaget använder vatten i
samband med borrning som måste avledas till vattendrag eller liknande ska de redovisa
hur de tänker minimera mängden grumlande ämnen och om innehållet kan vara bemängt
med tungmetaller. Den aktuell a fian berör fornlämningar.

Tomelilla kommun har i huvudsak framfort foljande.

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med översiktsplanen och tidigare politiska
ställningstagande att motsätta sig all prospektering, provbrytning och brytning av
mineraler och andra värdefulla ämnen. Tomelilla kommun motsätter sig därör att
Svenska Sandprodukter AB beviljas undersökningstillståndet. I det aktuella området
finns tre vattendrag som sträcker sig genom området där avrinning sker mot
Tunbyholmssjön och Smedstorpsdammen. Risken for påverkan på grundvatten, sjöar,
vattendrag och markområden är inte bedömt eller definierat i ansökan. Medfor planerade

åtgärder att gällande miljökvalitetsnormer for vatten forsämras, ska inte åtgärden
godkännas.

Från fastighets- och öwiga kända sakägare har foljande synpunkter framfijrts.

Önskemål har framforts att stor hänsyn visas till det låglänta området (vattenmarken på

Skräppeboda l:6). I området finns en mängd grodor, paddor, salamandrar och lövgroda.
Våtmarken är fristad åt bl.a. vadarf;iglar, gäss och änder.
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BESLUT sid 3(s)
2020-01,-22

Dnr BS 200-1.102-2019

Motivering
Tilldmpliga be strimmelser

Enligt 2kap.2 $ minerallagen ska ett undersökningstillstånd meddelas om det finns
anledning att anta att undersökning i området kan leda till t/nd av koncessionsmineral.
Undersökningstillstånd fär dock inte beviljas den som uppenbarligen saknar möjlighet
eller avsikt att ffi till stånd en ändamålsenlig undersökning eller den som tidigare har
visat sig olämplig att bedriva undersökningsarbeten.

Enligt I $ tredje stycket minerallorordningen (1992:285), om bergmästaren begär det,
ska sökanden ge in en plan ör hur undersökningsarbetet ska bedrivas och en utredning
om sina möjligheter att fullfolja planen.

Av I kap. 5 $ forsta stycket minerallagen framgår att ett undersökningstillstånd som
grundas på ansökan avseende något eller några av de koncessionsmineral som anges i 1

$ 1 och 2 gäIler, om inte sökanden begär annat, samtliga mineral som anges där.

Förarbeten

En forutsättning fiir att sökanden ska ffi undersökningstillstånd är att det ska finnas
anledning att anta att undersökning i området kan leda till tmd av koncessionsmineral.
Enligt forarbetena till minerallagen är det sökanden som ska ftirete någon form av
utredning som visar att denna örutsättning är uppfulld. Hen ska alltså kunna örete något
indicium på att åtminstone något koncessionsmineral forekommer inom det aktuella
området. Kravet ffir inte sättas så högt att seriöst prospekteringsarbete forsvåras (prop.
1988/89:92 s. 90).

Kriteriet att sökanden uppenbarligen saknar möjlighet att fä till stånd en ändamålsenlig
undersökning visar att prövningen inte är avsedd attvara särskilt ingående utan att det
främst är fallen av missbruk man vill komma åt (prop. 1988189:92 s. 91 och prop.
2004105:40 s.37).

Tillstånd ska vägras om sökanden tidigare har visat sig olämplig att bedriva
undersökningsarbete. I detta fall krävs det inte att ftirhållandet ska vara uppenbart utan
det räcker med att sökanden inte bedöms uppfylla kravet. Exempel på situationer där
tillstånd kan vägras är att sökanden tidigare har visat bristande hänsyn till markägares
eller andra sakägares intressen eller utfort undersökningsarbeten på ett sätt som varit
skadligt ftir natur- eller kulturmiljön. Vid prövningen bör sådana omständigheter vägas
in som hur allvarliga missforhållandena varit, om det varit fråga om enstaka eller
upprepade överträdelser och i vilken utsträckning det berott på sökanden själv samt hur
lång tid som gått från det tidigare undersökningsarbetet (prop. 2004105:40 s. 80).

B er gmrist ar e ns b e dö mning

Bergmästaren har begärt att Sökanden redogör for hur undersökningsarbetet ska bedrivas
i det sökta området och vilka ftirutsättningar Sökanden har att fullfolja planerade arbeten.
Med utgångspunkt från de uppgifter Sökanden har lämnat anser bergmästaren att
undersökningar i det aktuella området kan komma att leda till ffnd av
koncessionsmineral av det slag som ansökan avser.
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Bergmästaren vill erinra om att det är omständigheter hänlorbara till den sökande själv
som ska beaktas vid bedömningen av kriteriet om sökanden uppenbarligen saknar
möjlighet och avsikt att fii till stånd en ändamålsenlig undersökning. Vad som har
framkommit i ärendet öranleder inte bergmästaren att ifrågasätta Sökandens möjlighet
eller avsikt att få till stånd ändamålsenliga undersökningar inom det sökta området.

Bergmästaren konstaterar vidare att det inte har framkommit något som innebär att
Sökanden tidigare visat sig olämplig att bedriva undersökningsarbete.

Den aktuella ansökan avser koncessionsmineralen titan och zirkonium. Eftersom
ansökan avser koncessionsmineral som anges i 1 kap. I $ I och 2 minerallagen, och
Sökanden inte har begärt annat, beviljar bergmästaren undersökningstillstånd ör
samtliga koncessionsmineral som anges i bestämmelsen.

Undersökningsavgiften for tillståndet har enligt 14 kap. 2 $ minerallagen, med beaktande
av undersökningsområdets storlek och de mineral som omfattas, bestämts till 1320

kronor. Bergmästaren konstaterar att Sökanden har betalat den fastställda
undersökningsavgift en.

Enligt bergmästarens bedömning är forutsättningarna for att bevilja det sökta
undersökningstillståndet uppfu llda.

Övrigt
Yttrandena från länsstyrelsen i Skåne län och från Tomelilla kommun kommer att
bifogas i sin helhet till Sökanden.

Delgivning av beslutet

Berörda fastighets- och övriga kända sakägare delges detta beslut genom vanlig
delgivning med delgivningskvitto.

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas till forvaltningsrätten i Luleå inom den tidsfrist som anges i
överklagandehänvisningen (bilaga 2).

Bergmästaren erinrar om följande

Undersökningsarbete inom det beviljade området fär endast utfiiras i enlighet med en
gällande arbetsplan som ska upprättas av Sökanden. Arbetsplanen ska delges ägare till de

fastigheter där arbetet ska bedrivas och innehavare av särskild rätt som berörs av arbetet.
Bestämmelser om arbetsplan for undersökningsarbete och när en arbetsplan blir gällande
finns i 3 kap. 5 - 5 e $$ minerallagen.

I den arbetsplan som Sökanden ska upprätta samt delge berörda fastighetsägare och
innehavare av särskild rätt ska Sökanden bland annat lämna uppgift om hur eventuella
skador och intrång kommer att regleras. Arbetsplanen ska också innehålla uppgift om
vilken form av säkerhet som Sökanden har och storleken på säkerheten. Fastighetsägare
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eller innehavare till särskild rätt som inte godkänner säkerheten kan begära att
säkerheten prövas av länsstyrelsen enligt l7 kap.2 $ minerallagen.

Enligt 3 kap. 3 $ minerallagen ska undersökningsarbete utforas så att minsta skada och
intrång vållas på någon annans egendom och på natur- och kulturmiljön.

Undersökningsarbete ftir inte äga rum inom nationalpark eller i strid med öreskrifter
som gäller ftir natur- eller kulturreseryat. Det åvilar Sökanden att hos länsstyrelsen eller
hos bergmästaren ansöka om medgivande till undersökningsarbete inom sådana
skyddade områden som anges 3 kap. 6 ochT $$ minerallagen, om medgivande inte
beviljas råder hinder mot undersökningsarbete. Det åvilar också Sökanden att ansöka om
eventuella ytterligare tillstånd enligt annan lagstiftning än minerallagen, t ex miljöbalken
och terrängkörningslagen, som kan komma att krävas for att ffi bedriva
undersökningsarbete inom undersökningstillståndet.

Bergmästarens erinran är inte en fullständig redogörelse ör bestämmelser i minerallagen
eller annan lagstiftning som kan ha betydelse for Sökandens rätt att bedriva arbete inom
undersökningstillståndet eller de skyldigheter som åvilar Sökanden.

De som deltagit i beslutet

Beslut i detta ärende har fattats av bergmästare Åsa Persson efter ftiredragning av Anders
Jakobsson.

<,-./

Persson

Kopia av beslutet delges berörda fastighetsägare och öwiga kända sakägare, enligt
separat sändlista. Kopia av beslutet sänds till Tomelilla kommun, länsstyrelsen i Skåne
län och Sveriges Geologiska Undersökning.

Bilagor
Bilaga 1, Karta undersökningsområdet

Bilaga 2, Överklagandehänvisning, vanlig delgivning
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BERGSSTATEN

Bilaga 2

HUR MAN ÖVBNXT,AC,IN

Om ni vill överklaga bergmästarens beslut ska ni skriva till Förvattningsrätten i Luleå.

Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten i Luleå men skickas
till Bergsstaten, Varvsgatan 41,972 32 Luleå eller mineinspect@bergsstaten.se.

I överklagandet ska ni ange:

o Vilket beslut som ni överklagar, ange beslutets diarienummer.
o Varfor ni anser att beslutet ska ändras och vilken ändring ni vill ha.
o Ni ska ange ert namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.
o Om ni anlitar ombud ska ombudets namn, telefonnummer, postadress och

e-postadress anges.

Ert överklagande ska ha kommit in till Bergsstaten inom tre veckor från den dag då ni
fick del av beslutet.

Om ni behöver upplysningar om hur man överklagar kan ni vända er till Bergsstaten,
telefon 0920-23 79 00.

Bergsstaten
Varvsgatan 41
glz zz ruttit
Iel,0920-23 79 O0

Org.nr 2021O0-2578
www. bergsstaten.se
Registrator: mineinspect@ bergsstaten.se

Bg nr:

5803-417 4 Avgifter
232-8474 Säkerheter
5050-782 1 Mineralersättning
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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:

Håkan Berggren
Planeringsingenjör
Direkt 0417-183 13
Mobil 0709-95 83 13
hakan.berggren@tomelilla.se

Tomelilla den 15 januari 2020 Dnr KS 2019/211

Kommunstyrelsen

Tung trafik på Ystadsvägen

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att frågan om omledning av lastbilar till riksväg 
11 bör lyftas i samband med åtgärdsvalsstudier för riksväg 11.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna i Tomelilla kommun lyfte den 18 december 2019 på 
kommunstyrelsens sammanträde ett ärende om att leda om tung trafik 
som ska in till Tomelilla via Malmövägen istället för via Ystadsvägen. I 
skrivelsen framfördes:

”När området väster om Ystadsvägen nu växer och allt fler barnfamiljer 
flyttar in kommer andelen personer som behöver korsa vägen att öka 
markant. Både skolor och grundskolor, F-6, är belägna på den östra sidan 
om vägen. För att öka trafiksäkerheten och minska bullernivån menar vi 
att det är läge för Tomelilla kommun att se över möjligheterna att minska 
den tunga trafiken på vägen. Under 2020 kommer Skånetrafikens 
busshållplats att flyttas ut så att bussarna ska stanna på vägen istället för i 
bussfickan. Denna åtgärd, som i sig är bra för bussresenärerna, kommer 
medföra trafikstockningar på en redan hårt trafikerad sträcka.”

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheterna att leda tung trafik till centrala Tomelilla via Malmövägen i 
ett första skede, samt att i samband med åtgärdsvalsstudien för riksväg 11 
behöver också en större översyn göras för att leda lastbilar på genomfart i 
Tomelilla utan att passera korsningen väg 11-Västerleden. I översynen ska 
även möjligheten att leda tung trafik via Sälshögsvägen utredas.

Förvaltningen, genom planeringsingenjör Håkan Berggren, framför 
följande:

Kommunen har möjlighet att föreskriva förbud mot lastbil eller genomfart 
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med lastbil där kommunen är väghållare. Ett förbud kommer att påverka 
invånare och näringsidkare i stor utsträckning. Förbud mot genomfart på 
den aktuella sträckan kan medföra att den tunga trafiken ökar på andra 
gator tex Byavägen eller Adelsbergsvägen/Adelgatan. 

På det statliga vägnätet har kommunen inte rådighet att begränsa tung 
trafik som i detta fallet på väg 1561 mellan Benestad och Tomelilla samt 
mellan Svamparondellen och Bo Ohlsson-korset.

Angående Sälshögsvägen så ser förvaltningen att frågan är utredd genom 
tidigare svar från länsstyrelsen, handlingsid: Ks 2013.2420.

Förvaltningen anser att omledning av lastbilar bör lyftas i samband med 
åtgärdsvalsstudier för riksväg 11 (RV11).

Blå Kommunal väghållning
Röd Statlig väghållning

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

Barnperspektivet
En omledning av lastbilstrafik skulle ge en säkrare trafikmiljö.

Miljöperspektivet
En omledning kan medföra en längre färdväg och därmed ökade utsläpp 
av avgaser.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren.
Ks § 166/2019 Tung trafik på Ystadvägen, hid: Ks 2020.38.
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Beslut om att avslå ansökan om lokala trafikföreskrifter om förbud mot 
genomfart med tunga fordon på väg 1561 och 1558 mm, hid: Ks 
2013.2420.

Samhällsbyggnad

Håkan Berggren
Planeringsingenjör

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnad
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 december 2019

Justerandes sign

Ks § 166 Dnr KS 2019/211

Tung trafik på Ystadsvägen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheterna att leda tung trafik till centrala Tomelilla via Malmövägen i ett 
första skede. I samband med åtgärdsvalsstudien för riksväg 11 behöver en 
större översyn göras för att leda lastbilar på genomfart i Tomelilla utan att 
passera korsningen väg 11-Västerleden. I översynen ska även möjligheten att 
leda tung trafik via Sälshögsvägen utredas.

Ärendebeskrivning
Under hösten har Tomelilla kommun exploaterat Karlsborg, etapp 3. 
Diskussioner förs om att återuppta försöken att köpa in marken på området 
som benämns Karlsborg etapp 4, som ligger söder om Planteringsgatan. Det 
är glädjande att Tomelilla tätort växer och fler invånare flyttar hit.

I samband med att Ystadsvägen stängdes av vid två tillfällen under 2019 blev 
det påtagligt för boende i området hur många lastbilar som trafikerar 
Ystadsvägen och väg 1561 från Benestad på genomfart till och från Ystad.

När området väster om Ystadsvägen nu växer och allt fler barnfamiljer flyttar 
in kommer andelen personer som behöver korsa vägen att öka markant. 
Både skolor och grundskolor, F-6, är belägna på den östra sidan om vägen. 
För att öka trafiksäkerheten och minska bullernivån menar vi att det är läge 
för Tomelilla kommun att se över möjligheterna att minska den tunga 
trafiken på vägen. Under 2020 kommer Skånetrafikens busshållplats att 
flyttas ut så att bussarna ska stanna på vägen istället för i bussfickan. Denna 
åtgärd, som i sig är bra för bussresenärerna, kommer medföra 
trafikstockningar på en redan hårt trafikerad sträcka.
  

Beslutsunderlag
Skrivelse från socialdemokraterna om tung trafik på Ystadsvägen, 
handlingsid: Ks 2019.3860.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 december 2019

Justerandes sign

§ 166 forts.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta ge förvaltningen i 
uppdrag att utreda möjligheterna att leda tung trafik till centrala Tomelilla via 
Malmövägen i ett första skede. I samband med åtgärdsvalsstudien för riksväg 
11 behöver en större översyn göras för att leda lastbilar på genomfart i 
Tomelilla utan att passera korsningen väg 11-Västerleden.

Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till Sara Anhedens förslag med tillägget 
att även möjligheten att leda tung trafik via Sälshögsvägen ska utredas.

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

Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
6 november 2019

Justerandes sign

Ksau § 245 Dnr KS 2019/133

Svar på motion beträffande upprättande av 
underhållsplaner för Tomelilla kommuns fastigheter

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

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:

-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.”
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
6 november 2019

Justerandes sign

§ 245 forts.

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.

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.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
6 november 2019

Justerandes sign

§ 245 forts.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse teknisk chef Ulrika Olsson, handlingsid: Ks 2019.3454.

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.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta remittera motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

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

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Balanslista/Johan Linander
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
6 december 2019

Justerandes sign

Sbn § 110 Dnr SBN 2019/362

Svar på motion beträffande upprättande av 
underhållsplaner för Tomelilla kommuns fastigheter

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens yttrande 
och överlämnar detsamma till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-11-06 att remittera ärende 
”motion gällande upprättande av underhållsplaner för Tomelilla kommuns 
fastigheter” till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Yttrande från förvaltningen.

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.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
6 december 2019

Justerandes sign

§ 110 forts.

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.

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.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens yttrande 
och överlämnar detsamma till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Förslag på beslut under mötet
Thony Blomgren (SD) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att i 
yttrandet uppge en planlängd om minst 10 år, i andra hand 5 år samt i övrigt 
bifall till egen motion.

Inger Åbonde (S), Henrik Nilsson (S) och Sander Dijkstra (M) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag.

§ 110 forts
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
6 december 2019

Justerandes sign

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Thony Blomgrens (SD) yrkande mot 
Inger Åbondes (S), Henrik Nilssons (S) och Sander Dijkstras (M) yrkande 
och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt Inger Åbondes (S), 
Henrik Nilssons (S) och Sander Dijkstras (M) yrkande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Sbn 2019.2177.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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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 21 januari 2020 Dnr KS 2020/2

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Redovisning av anmälningsärenden ksau 29 januari 
2020

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga anmälningsärendena 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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslienheten, 21 januari 2020.

Kommunledningskontoret

Britt Ekstrand
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Assistent

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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