
TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
29 januari 2020

Plats och tid Äppelkriget, Kommunhuset i Tomelilla, den 29 januari 2020, 
kl. 08.30-12.00, med ajournering 09.30-09.50.

Beslutande Per-Martin Svensson (M), ordförande
 Per Gustafsson (SD)
 Charlotte Rosdala (C), ersättare för Leif Sandberg (C)

Ida Bornlykke (S), ersättare för Sara Anheden (S)

Övriga närvarande Se sidan två.

Utses att justera Ida Bornlykke (S)   

Justerade paragrafer §§ 22-31

Justeringens plats Kommunhuset i Tomelilla den 12 februari 2020 
och tid 
Underskrifter
Sekreterare  

Johan Linander

Ordförande
Per-Martin Svensson

Justerare
Ida Bornlykke (S)   

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 29 januari 2020

Datum då anslaget sätts upp 12 februari 2020

Datum då anslaget tas ned 9 mars 2020

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs Torg 16

Underskrift
Johan Linander
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
29 januari 2020

Justerandes sign

Övriga närvarande Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Kanslichef Johan Linander
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Utvecklingschef Helena Berlin
HR-chef Johan Lexfors
HR-strateg Josefin Brumme
Plan- och byggchef Ingrid Järnefelt

Dialog med vattenråden Tomelilla kommuns ledamot i Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och 
Tygeån Per Håkansson (C) och Tomelilla kommuns ledamot i 
Österlens vattenråd Kenneth Strömbeck (M)

Dialog med Biogas Tomelilla kommuns ledamot i Biogas Ystad-Österlen Anna Starck (C)
Ystad-Österlen ek. för.

Dialog med Gasum och Ansvarig för affärsutveckling Gasum Erik Woode
Biogas Sydöstra Skåne Projektledare Gasum Emma Gunnarsson
AB (BSSAB) Ordförande BSSAB Sven Andersson

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

§ 22 Dialoger och informationsärenden
§ 23 Planeringsförutsättningar för budget 2021 med plan för 2022-2023
§ 24 Förslag på ändrat reglemente för kultur- och fritidsnämnden
§ 25 Förslag på ändrat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
§ 26 Bergsstatens beslut om undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45) 

området Pinneboda nr 101 i Tomelilla kommun, Skåne län
§ 27 Tung trafik på Ystadsvägen
§ 28 Svar på motion beträffande upprättande av underhållsplaner för Tomelilla 

kommuns fastigheter
§ 29 Medborgarinitiativ - Bänkar längs grönområdet på Lindesborg 
§ 30 Medborgarinitiativ - Belysning längs Kyrkogatan
§ 31 Anmälningsärenden ksau 29 januari 2020
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

Ksau § 22 Dnr KS 2020/1

Dialoger och informationsärenden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utvecklingschef och tf. säkerhetssamordnare Helena Berlin informerar bland 
annat om följande:

- Ett tiotal från allmänheten har anmält sig till kvällens 
trygghetsvandring. 

- Planerar för besök hos pensionärsorganisationerna tillsammans 
med kommunpolisen. Finns oro efter senaste rånvågen på 
landsbygden. 

- Allmän diskussion om trygghet och säkerhet i Tomelilla centrum.
- Har gjort kompletteringar till ansökan om ytterligare 

kameraövervakning vid stationen. 
- Uppföljning efter tillsyn på caféet vid hotellet, tillsammans med 

andra myndigheter, pågår.
- Brandskyddsåtgärder har vidtagits och övning genomförts.
- Redovisning av KKIK (Kommunens kvalitet i korthet), men 

tyvärr saknas många parametrar för kommunen.

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson informerar bland annat om följande:
- Samarbetet med Ystads, Simrishamns och Sjöbo kommun 

gällande informationssäkerhet och vissa andra säkerhetsfrågor 
startas upp under våren.

- Diskussion om återkoppling efter klagomål. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

§ 22 forts.

Kenneth Strömbeck (M) och Per Håkansson (C) presenterar vattenrådens 
verksamhet:

- Är mitt i det treåriga Leader-projektet Österlens Sköna 
Vattendrag. Valentina Zülsdorff är projektledare. Har haft stort 
intresse från markägare och andra som är engagerade runt de nio 
åarna som finns på Österlen. Även jobbat med frågan om invasiva 
arter. Haft särskilda arrangemang för barn och unga samt startat 
samarbete med såväl Lunds Universitet som Kristianstads 
högskola. 

- Projektet avslutas den 31 augusti 2020 och till dess ska det tas 
fram en detaljerad slutredovisning.

- Arbetet med att nå god vattenstatus fortsätter. Länsstyrelsen är 
beredd att betala 80 procent av kostnaden för en samordnare 
under tre år. Vattenråden har överskott och kan finansiera de 
övriga 20 procenten under två år.

- Vattenråden kan inte anställa, så förslaget är att Tomelilla 
kommun anställer samordnare precis som Valentina Zülsdorff är 
anställd av Tomelilla kommun.

Anna Starck (C), ledamot i Biogas Ystad-Österlen, informerar om 
utvecklingen i Biogas Ystad-Österlen:

- Genomgång av den ekonomiska föreningen just nu och frågan om 
tankställena ska bibehållas inom föreningen eller om de kan 
avyttras. Arbetsutskottet är positivt inställt till att tankställena 
avyttras under förutsättning att de finns kvar. Kommunen har 
många gasbilar som vi måste kunna tanka nära centralorten.

Plan- och byggchef Ingrid Järnefelt
- Diskussion om detaljplan för Baneret 13. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

§ 22 forts.

Besök från Erik Woode, ansvarig affärsutveckling Gasum, Emma 
Gunnarsson, projektledare Gasum och Sven Andersson, ordförande BSSAB:

- Presentation av det finska företaget Gasum. Helägt av finska 
staten. Har köpt in sig på svenska gasmarknaden och är i nuläget 
det största biogasföretaget i såväl Finland som Sverige. Har en 
anläggning i Jordberga och flera andra i Svealand.

- Österlen har unika förutsättningar för en biogasanläggning med de 
stora mängder gödsel som produceras här. Den planerade 
investeringen ligger på 500 mnkr, krävs en viss storlek på 
anläggningen för att det ska vara lönsamt. Planeringen är på ett 
mycket tidigt stadium ännu. Har inte tittat på potentiella 
lokaleringar ännu.

HR-chef Johan Lexfors och HR-strateg Josefin Brumme informerar bland 
annat om följande:

- Många avtal omförhandlas i år. 
- Information om målen för löneöversynen 2020.
- Genomgång av vilka grupper som ligger lägre än omgivande 

kommuner och därmed behövs en särskild lönesatsning.
- Alla som anställs nu ska anställas med 2020-års lön, de ska alltså 

inte vara med i årets lönerevision.
- Behövs nya riktlinjer för lönebildning, arbetsutskottet ger 

förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett förslag.
- Arbetet med arbetsvärdering och lönekartläggning pågår. 

Återkommer med resultatet och förslag till åtgärder.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga dialoger och 
informationsärenden till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.273.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

Ksau § 23 Dnr KS 2019/199

Planeringsförutsättningar för budget 2021 med plan för 
2022-2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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.

Deltar inte i beslutet
Ida Bornlykke (S) deltar inte i beslutet.

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. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

§ 23 forts.

Visionen
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. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

§ 23 forts.

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. 

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. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

§ 23 forts.

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.

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
Skattesats 20,61 kr
Antal invånare1 13 640 st. 
Resultatmål2 2,0 %
Internränta 1,50 %
Kostnadskompensation3 2,5%%
Personalkostnadspålägg4 40,15% 
Reserv5 1,0% 

1 Avviker från SKL:s befolkningsprognos 
2. Motsvarar 16 miljoner kronor.
3 Innehåller löneutveckling, samt inflation, enligt SKR:s bedömning
4 Innehåller löneutveckling, samt inflation, enligt SKR: bedömning
5 Andel av skatteintäkter, generella bidrag m.m. Motsvarar cirka 8 miljoner kronor
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

§ 23 forts.

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 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.

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.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

§ 23 forts.

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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 
2020.301.
_________  

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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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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Justerandes sign

§ 24 forts.

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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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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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
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

Ksau § 26 Dnr KS 2019/198

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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.

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

16



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.282.
Bergsstatens beslut om undersökningstillstånd för området Pinneboda 101, 
handlingsid: Ks 2020.281.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 159/2019:
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 därför att Svenska Sandprodukter beviljas 
undersökningstillstånd.
_________

Beslutet skickas till:
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
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Ksau § 27 Dnr KS 2019/211

Tung trafik på Ystadsvägen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till 
förvaltningen för dialog med Trafikverket och andra berörda myndigheter i 
syfte att leda den tunga trafiken utanför Tomelilla tätort.

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:
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Kommunen har möjlighet att föreskriva förbud mot lastbil eller genomfart 
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.
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Miljöperspektivet
En omledning kan medföra en längre färdväg och därmed ökade utsläpp av 
avgaser.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, handlingsid: Ks 
2020.285.
Ks § 166/2019 Tung trafik på Ystadvägen, hid: Ks 2020.38. 
Beslut om att avslå ansökan om lokala trafikföreskrifter om förbud mot 
genomfart med tunga fordon på väg 1561 och 1558 m m, handlingsid: Ks 
2013.2420.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 166/2019:
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.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) föreslår att arbetsutskottet ska besluta återremittera 
ärendet till förvaltningen för dialog med Trafikverket och andra berörda 
myndigheter i syfte att leda den tunga trafiken utanför Tomelilla tätort.

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

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Planeringsingenjör Håkan Berggren
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
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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 § 29 Dnr KS 2020/12

Medborgarinitiativ - Bänkar längs grönområdet på 
Lindesborg

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

Ärendebeskrivning
Lars Blixt har den 20 januari 2020 inkommit med medborgarinitiativ 
med följande lydelse: 

”Vi är många unga och äldre som är ute och går och springer längs 
grönområdet på Lindesborg. Mellan Lindesborgsvägen/järnvägsövergången 
till Ystadvägen/trafikljuset. Det som vi saknar här är bänkar så att man kan 
vila sig när man blir trött t.ex. 3-4 st bänkar.”

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

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ – Belysning längs Kyrkogatan, handlingsid: Ks 2020.174.
_________  

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadsnämnden
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 30 Dnr KS 2020/13

Medborgarinitiativ - Belysning längs Kyrkogatan

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

Ärendebeskrivning
Lars Blixt har den 20 januari 2020 inkommit med medborgarinitiativ 
med följande lydelse:

”Gällande gångstråket längs järnvägsspåret till skogsbacken (Kyrkogatan) 
Tomelilla. Gångstråket är väldigt mörkt och behöver lysas upp med 3 eller 4 
st belysningsarmaturer. Vi är många barn och vuxna som använder oss av 
detta gångstråk, för att ta oss till och från aktiviteter på Idrottsplatsen, i 
skogsbacken, i scoutstugan, och på Sölvegårdsområdet. Vi känner oss 
otrygga i mörkret.”

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

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ – Belysning längs Kyrkogatan, handlingsid: Ks 2020.174.
_________  

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadsnämnden
Balanslista/Patrik Månehall
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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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