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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

26 januari 2022

Beslutande

Leif Sandberg (C), ordförande
Per-Martin Svensson (M), 1:e vice ordförande
Per Gustafsson (SD)
Anders Throbäck (S)
Bo Herou (KD)
Per-Olof Örnsved (SD)
Charlotte Rosdala (C)
Ida Bornlykke (S)
Ewa Carnbrand (M)
Anders Rosengren (SD)
Fatlum Avdullahu (C)
Tina Bergström-Darrell (S)

Tjänstgörande ersättare

Inger Åbonde (S) istället för Sara Anheden (S), 2:e vice ordförande

Ej tjänstgörande ersättare
Christian Schanner (C)
Anna Sandegren (SD)
Thony Blomgren (SD)
Sven Gunnarsson (C)
Kristin Skoog (S)
Emil Ekstrand (M)
Kent Olofsson (SD)
Tobias Högborg (C)
Figge Bergquist (V)

Signature reference: 86bc93b8-b979-4778-893f-d54d9b251af6

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsen
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8

Ändringar i föredragningslistan
Dialoger och informationsärenden
Intern kontroll kommunstyrelsen 2022
Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022-2026
Medlemskap i Energikontoret sydost
Svar på remiss om strategi för medborgardialog
Svar på remiss: Översiktsplan 2040 för Sjöbo kommun
Svar på remiss - Trafikverkets förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033, dnr TRV 2021/79143
§9
Val av representanter till nätverket Healthy Cities
§ 10
Samråd - Detaljplan för Tryde 67:27 m.fl.
§ 11
Anmälningsärenden ksau 12 januari 2022
_________
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 januari 2022

Ks § 1

Dnr KS DiaNr

Ändringar i föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut

Efter förslag av ordföranden beslutar kommunstyrelsen om följande ändringar i
föredragningslistan:
Dialogpunkt ”Barnrättskommun” utgår.
Dialogpunkt ”Plan- och exploatering” tillkommer,

Signature reference: 86bc93b8-b979-4778-893f-d54d9b251af6

_________

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 januari 2022

Ks § 2

Dnr KS 2022/3

Dialoger och informationsärenden
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson informerar bland annat om följande.
•

Smittspridningen är den högsta sedan pandemins början och även om
infektionen av omikron-varianten verkar vara av en mildare art så har den
stor samhällspåverkan. Verksamheterna sliter men klarar sitt uppdrag och har
beredskapsplaner om läget skulle förvärras. Regeringen har förlängt
restriktionerna med två veckor och planerar för en hävning den 9 februari.

•

Nya intranätet, som är integrerat med webben för mer transparens, är nu
igång.

Näringslivschef Henrik Lundblad informerar om plan- och exploateringsarbetet och
redogör bland annat för följande:
•

Från vision till byggande

•

Befintliga bostäder.

•

Nuläget att kvalitetssäkra planer i andra orter i kommunen samt att det finns
en begränsad planberedskap för bostäder i Tomelilla kommun.

•

Pågående planer

Signature reference: 86bc93b8-b979-4778-893f-d54d9b251af6

Vidare informeras om vikten av hur kommunen ser till att kompetensen finns i
kommunen eller i samarbete med andra intressenter, balansen av boendeformer samt
att ta vara på ”byadialogen”.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2022.183.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 januari 2022

Ks § 3

Dnr KS 2022/9

Intern kontroll kommunstyrelsen 2022
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar anta intern kontrollplan 2022 för kommunstyrelsen,
handlingsid: Ks 2022.60.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har genomfört en riskanalys av kommunstyrelsens
verksamheter och utifrån denna analys tagit fram ett förslag på intern kontrollplan
2022.
Ekonomiska konsekvenser
Vid utförande av kontrollmoment i enlighet med den interna kontrollplanen kan
resultatet leda till ekonomiska konsekvenser. En god och välfungerande intern
kontroll motverkar negativa ekonomiska händelser
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
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Uppföljning
Uppföljning av det interna kontrollarbetet sker löpande under året och avrapporteras
i tertialuppföljning 1 och 2 samt i årsredovisningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen
utan förslag på beslut.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 4/2022, handlingsid: Ks 2022.119.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 januari 2022

§ 3 forts.
Riskanalys – Kommunstyrelsen, handlingsid: Ks 2022.62.
Förslag till internkontrollplan, handlingsid: Ks 2022.60.

Tidigare behandling
Ksau § 4/2022:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen
utan förslag på beslut.
_________
Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kanslichef Johan Linander
Utvecklingschef Helena Berlin
HR-chef Johan Lexfors
Digitaliseringschef Mikael Göransson
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Kommunikationschef Katrin Högborn

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
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Ks § 4

Dnr KS 2021/218

Biblioteksplan för Tomelilla kommun
2022-2026
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar anta biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022-2026,
handlingsid: Ks 2022.4198, med ändringen att andra meningen i första stycket under
”Det tillgängliga biblioteket” på sidan 8 formuleras: ”Alla ska vara välkomna till
bibliotek”.

Ärendebeskrivning

Biblioteksplanen är ett politiskt styrdokument som ska ge riktlinjer och struktur för
biblioteksverksamhetens utveckling i kommunen. Biblioteksplanen omfattar visioner
och långsiktiga effektmål för biblioteksverksamheten. Biblioteksplanen ska ses som
en strategisk resurs i tillväxt- och utvecklingsarbetet inom kommunen.
Historik
Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801, 17 §) ska alla kommuner anta biblioteksplaner
för sin verksamhet inom biblioteksområdet [Lag (2019:961)].
Den 13 december 2016 (§ 91/2016) beslutade kultur- och fritidsnämnden att anta
förslag till Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2017–2021.
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Kommunstyrelsen beslutade den 15 november 2017 (§ 204/2017) att fastställa
Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2017–2021 med handlingsid: Ks 2017.4667.
Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022–2026
Ansvaret för kommunens biblioteksverksamhet delas mellan kultur- och
fritidsnämnden och familjenämnden, en fördelning där familjenämnden har ansvaret
för skolbiblioteken. Detta innebär att biblioteksplanen ska behandlas i båda
nämnderna inför beslut i kommunstyrelsen.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 januari 2022

§ 4 forts.
Kultur och fritidsnämnden beslutade den 24 augusti 2021 (Kfn § 41/2021) att
uppdra åt förvaltningen att ta fram ett förslag till Biblioteksplan för Tomelilla
kommun 2022–2026, samt att remittera förvaltningens förslag till familjenämnden
och vård- och omsorgsnämnden för yttrande.
Kultur och fritidsnämnden beslutar att bilagan med förslag till biblioteksplan för
2022–2026 ska inlämnas med tydliga läshänvisningar till vilka delar i planen som har
reviderats från tidigare version.
Yttrande från Familjenämnden
Medarbetare från familjenämndsverksamheten har varit delaktiga i framtagandet av
förslaget till biblioteksplan 2022–2026 och därmed haft inflytande över densamma.
Familjenämnden har lämnat förslag på redaktionella ändringar samt övrigt enligt
bilaga: Fn § 108/2021 Yttrande - Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022–2026,
handlingsid: Kfn 2021.527.
Yttrande från Vård- och omsorgsnämnden
Medarbetare från vård- och omsorgsverksamheten har varit delaktiga i framtagandet
av förslaget till biblioteksplan 2022–2026 och därmed haft inflytande över
densamma. Den föreslagna biblioteksplanen är väl avvägd till innehåll och
omfattning.
Vård- och omsorgsnämndens målgrupper tillgodoses väl i den föreslagna
biblioteksplanen. Fokusområdet tillgänglighet tillgodoser nämndens målgruppers
behov gällande uppsökande verksamhet, tillgänglighet, den öppna verksamheten och
att öka kunskapen om informationsteknik och därmed motverka digitalt utanförskap.
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Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom föreslagen biblioteksplan enligt bilaga:
Von § 70/2021 Yttrande - Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022–2026,
handlingsid: Kfn 2021.509.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Barnperspektivet
I biblioteksplanen finns ett särskilt avsnitt om barn och unga.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 januari 2022

§ 4 forts
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
I bibliotekslagen § 18 står följande: Myndigheten ska tillsammans med de regionala
biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har
utformats och hur de används.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar anta biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022-2026,
handlingsid: Ks 2021.4198.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 9/2022, handlingsid: Ks 2022.124.
Kultur- och fritidsnämnden § 55/2021, handlingsid: Ks 2021.4197.
Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022-2026, handlingsid: Ks. 2021.4198.

Tidigare behandling
Kfn § 41/2021:

Signature reference: 86bc93b8-b979-4778-893f-d54d9b251af6

Kultur och fritidsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att ta fram ett förslag till
Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022–2026, samt att remittera förvaltningens
förslag till familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden för yttrande.
Von § 70/2021:
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att yttra sig till kultur- och fritidsnämnden
enligt förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen.
Fn § 108/2021:
Familjenämnden beslutar yttra sig över föreslagen biblioteksplan enligt förvaltningens
förslag till yttrande.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
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§ 4 forts.
Kfn § 55/2021:
Kultur och fritidsnämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag till
Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022–2026.
Ksau § 9/2022:
Kommunfullmäktige beslutar anta biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022-2026,
handlingsid: Ks 2021.4197.

Förslag till beslut under sammanträdet

Per Gustafsson (SD), Ida Bornlykke (S) och Leif Sandberg (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens arbetsutskotts med ändringen att andra meningen i första stycket
under ”Det tillgängliga biblioteket” på sidan 8 formuleras: ”Alla ska vara välkomna
till bibliotek”.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Per
Gustafssons (SD), Ida Bornlykkes (S) och Leif Sandbergs (C) yrkande.
_________
Beslutet skickas till:

Signature reference: 86bc93b8-b979-4778-893f-d54d9b251af6

Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Ks § 5

Dnr KS 2022/11

Medlemskap i Energikontoret sydost
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar lämna ett indikativt svar om att söka medlemskap i
Energikontoret Sydost.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen föreslår att Tomelilla kommun lämnar ett indikativt svar om att söka
medlemskap i Energikontoret Sydost.
Styrelsen för Skånes Kommuner har beslutat att söka en ny huvudman för
Energikontoret Skåne. Detta innebär att Energikontoret Skåne inte längre kommer
att vara en del av Skånes Kommuner. Det finns nu möjlighet att söka medlemskap i
Energikontoret Sydost och därmed fortsatt vara medlem i ett Energikontor.
Styrelsen för Energikontoret Sydost har inledningsvis ställt sig positiva till att låta
Energikontoret Skåne bli en del av verksamheten. Som ett första steg i den
kommande processen önskar man ett indikativt svar från kommunerna på om det
finns ett intresse av att söka medlemskap i Energikontoret Sydost.

Signature reference: 86bc93b8-b979-4778-893f-d54d9b251af6

Ett medlemskap i Energikontoret ger tillgång till den redan etablerade
samverkansplattformen och ger dessutom möjlighet till att söka medel för fortsatt
kommunal energi- och klimatrådgivning. Det finns idag en stor efterfrågan på den
rådgivning som kommunen erbjuder i ett samarbete med Simrishamn och Ystads
kommuner. Till följd av höga elpriser förväntas efterfrågan öka ytterligare. Dessutom
stärker rådgivningen det lokala näringslivets konkurrensförmåga genom minskade
energikostnader.
Förvaltningen ser stor nytta av samverkan inom energi- och klimatområdet.
Kommunen får en ökad kunskap och ett effektivare arbete genom att delta i olika
projekt som till exempel Fossilbränslefria kommuner 2.0. Energikontoret har
historiskt bedrivit flera projekt för att stärka det regionala näringslivet genom
energieffektiviseringar.
Svar önskas senast den 29 januari 2022.
Ekonomiska konsekvenser
Årlig kostnad för medlemskap enligt 2022-års prislista 40 000 kr.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
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§ 5 forts.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet direkt berör barn.
Miljöperspektivet
Ärendet bedöms ha direkta konsekvenser utifrån miljöperspektivet genom ett
effektivare arbete.
Uppföljning
Ärendet följs upp årligen i budgetarbetet.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna ett indikativt svar om att söka medlemskap i
Energikontoret Sydost.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse utvecklingschef Helena Berlin, handlingsid: Ks 2022.180.
Info från Skånes kommuner om samgående Energikontoret Skåne och
Energikontoret sydost, handlingsid: Ks 2021.4424.
_________
Beslutet skickas till:
Energikontoret Sydost

Signature reference: 86bc93b8-b979-4778-893f-d54d9b251af6

Utvecklingschef Helena Berlin

Justerandes sign
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Ks § 6

Dnr KS 2021/214

Svar på remiss om strategi för
medborgardialog
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar översända svar på remiss i enlighet med
ärendebeskrivningen till kansliet med det tillägget att strategin för medborgardialog
ska innehålla exemplifiering av vad som kan och inte kan vara påverkningsbara frågor
för medborgarna.

Ärendebeskrivning

En arbetsgrupp har tagit fram förslag till strategi för medborgardialog.
Arbetsgruppen önskar nu få in synpunkter på förslaget från bland andra
Kommunstyrelsen.
Förslaget är föredömligt kort och tydligt. Strategin ger principerna för hur Tomelilla
kommun ska arbeta med medborgardialog och kopplar väl samman med
tillitsbaserad styrning.
Tjänstepersoners roll i medborgardialogen bör tydliggöras.
Checklistan skulle kunna göras lite mindre detaljerad, så att hela dokumentet blir mer
flexibelt i sin användning.
Ekonomiska konsekvenser
Svar på remissen medför inga ekonomiska konsekvenser, utan hanteras inom ram.
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Barnperspektivet
Svar på remissen har ingen större påverkan på barnperspektivet. Däremot bedöms
strategin påverka barnperspektivet då även barns rätt att höras stärks.
Miljöperspektivet
Remissvaret anses inte ha någon nämnvärd påverkan på miljön.
Uppföljning
Uppföljning är inte aktuell. Strategin som sådan kommer att beslutas politiskt när
denna är färdigställd.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
26 januari 2022

§ 6 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar översända svar på remiss i enlighet med
ärendebeskrivningen till kansliet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse utvecklingschef Helena Berlin, handlingsid Ks 2021.63.
Utkast strategi för medborgardialog, handlingsid: Ks 2021.64.

Tidigare behandling
Kf § 76/2021:

Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta en kort och
kärnfull strategi för medborgardialog i Tomelilla kommun. För framtagande av
strategin ska en politisk referensgrupp med en ledamot från varje i Tomelilla
kommunfullmäktige representerat parti bildas.
Kommunstyrelsen beslutar översända svar på remiss i enlighet med
ärendebeskrivningen till kansliet.
Ksau § 5/2022:
Kommunstyrelsen beslutar översända svar på remiss i enlighet med
ärendebeskrivningen till kansliet.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: 86bc93b8-b979-4778-893f-d54d9b251af6

Bo Herou (KD) tilläggsyrkar att kommunstyrelsen beslutar om tillägget att strategin
för medborgardialog ska innehålla exemplifiering av vad som kan och inte kan vara
påverkningsbara frågor för medborgarna.
Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till Bo Herous (KD) tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Bo
Herous (KD) yrkande.
_________

Justerandes sign
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Beslutet skickas till:

Signature reference: 86bc93b8-b979-4778-893f-d54d9b251af6

Kanslichef Johan Linander

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Ks § 7

Dnr KS 2021/229

Svar på remiss: Översiktsplan 2040 för
Sjöbo kommun
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar avge yttrande i enlighet med vad som framgår av
ärendebeskrivningen, vilket innebär en strykning av ett stycke under rubriken
”Energiförsörjning” i jämförelse med utskickat förslag, handlingsid: Ks 2022.182.

Ärendebeskrivning

Sjöbo kommun har inkommit med remiss gällande översiktsplan 2040 för Sjöbo
kommun.
Verksamhetsutvecklare Linda Wolski har tagit fram följande yttrande.
Tomelilla kommun välkomnar Sjöbos förslag till ny översiktsplan. Beskrivningen av
planförutsättningarna och målen som ÖP har att förhålla sig till ger sammantaget en
övergripande bild av förutsättningarna och kommunens ställningstaganden.
Bebyggelse och planförutsättningar

Signature reference: 86bc93b8-b979-4778-893f-d54d9b251af6

Den största befolkningsökningen förväntas i Sjöbo och Blentarp men dessa orter
innefattas inte av förslaget då de redan har varsin fördjupad översiktsplan. Därav
föreslås förtätad bebyggelse i serviceorterna Vollsjö och Lövestad för att öka orternas
attraktivitet och stärka förutsättningarna för hållbar utveckling i kommunen som
helhet. Tomelilla kommun anser att det är en väl avvägd planeringsstrategi som
stämmer väl överens med det ökade intresset för utflyttning till mindre orter.
Tomelilla kommun föreslår att Parisavtalet integreras i planförslaget. Klimatutsläppen
skulle kunna presenteras jämte de utsläppsminskningar som klimatforskningen menar
krävs för att kommunen som geografiskt område ska uppfylla sitt delansvar för att
begränsa uppvärmningen enligt avtalet.
Energi
Fjärrvärmen i Sjöbo kommun beskrivs komma från ca 100% fossilfritt bränsle. Om
fjärrvärmeverket anpassas till att även producera biokol så skulle det sammantaget
kunna bidra med att också reducera CO2-halten i atmosfären, samtidigt som biokolet

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
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§ 7 forts.
kan återföras till mark, tillsättas i idisslares foder (reducerar metanutsläppen), nyttjas
som byggmaterial eller filter i enskilda avlopp.
Täkter
Samtliga potentiella täktområden konstateras finnas helt eller delvis i områden med
höga bevarandevärden vad gäller naturvård och kulturmiljö.
Det finns ingen naturgrusförekomst i kommunen som inte bedöms ha stora
naturvärden. Dock beskrivs dessa förekomster som en viktig resurs för samhällets
försörjning.
Beskrivningen av befintliga och möjliga berg- och naturgrustäkter är en bra bakgrund
och ett viktigt underlag inför ställningstaganden inom exempelvis infrastruktur som
kräver stora volymer ballastmaterial.
Kommunikationsstruktur
En satsning på bymiljövägar längs befintliga vägar är mycket positiv för att på ett
kostnadseffektivt och enkelt sätt öka tillgängligheten för gående, cyklister och ryttare.
Tomelilla kommun föreslår fler och tidigare etappmål utöver 2040. Det är också
positivt med bussfiler i enlighet med framtagen åtgärdsvalsstudie.
Avsnittet om mobilitetsnoder är viktigt och skulle kunna utvecklas med kartor och
radier som visar hur många fler områden som blir tillgängliga för att kombinera cykel
och kollektivtrafik om det vore mer tillgängligt att elcykelpendla exempelvis 15
minuter till närmaste hållplats.
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Energiförsörjning
Scenario för det skånska elsystemet visar att Skånes totala elanvändning för
personbilar och övriga transporter förväntas öka medan elanvändningen för bostäder
förväntas minska. Genom att tillgängliggöra mikromobilitet för fler kan befintlig
eleffekt göra större nytta genom ett minskat ytanspråk, lägre buller och vägslitage,
ökad fysisk aktivitet m.m.
Grönstrukturstråk
Inriktningen mot att koppla samman kollektivtrafiknoder och viktiga rekreationsstråk
för att sprida och förenkla för fler att ta sig ut i landskapet med hållbara färdmedel är

Justerandes sign

17

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 januari 2022

§ 7 forts.
positiv. Mellan Sjöbo och Tomelilla tätorter och längs Fyledalens utpost återfinns få
värdetrakter för biologisk mångfald. Enligt förslaget behöver dessa stärkas för att
arterna bättre ska kunna röra sig mellan områdena. Tomelilla kommun ställer sig
positiv till mellankommunal samverkan i syfte att utveckla och stärka dessa stråk och
stärka gång, cykel och kollektivtrafiken till rekreationsområden.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen
utan förslag på beslut.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 6/2022, handlingsid: Ks 2022.121.
Tjänsteskrivelse, verksamhetsutvecklare Linda Wolski, handlingsid: Ks 2022.182.

Tidigare behandling
Ksau § 6/2022:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen
utan förslag på beslut.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Verksamhetsutvecklare Linda Wolski

Justerandes sign

18

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 januari 2022

Ks § 8

Dnr KS 2021/233

Svar på remiss - Trafikverkets förslag till
nationell plan för transportinfrastrukturen
2022-2033, dnr TRV 2021/79143
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott att avge
yttrande gällande Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen
2022-2033.
Kommunstyrelsen beslutar att texten om Simrishamnsbanan på sidan 2 och sidan 8
ska strykas för att Tomelilla kommun ska kunna skriva på det gemensamma SÖSKyttrandet.

Ärendebeskrivning

På uppdrag av regeringen remitteras Trafikverkets förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033.
Remissyttranden ska ha kommit in till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet)
senast den 28 februari 2022.
SÖSK har tagit fram ett utkast på yttrande. Det betonas att skrivningen om
Simrishamnsbanan tas bort samt att uttrycket ”turistdestination” byts ut mot
”besöksregion”.
Kommunstyrelsen föreslås uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att avge
yttrande med anledning av den knappa tid som getts för svar.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott att avge yttrande den
gällande Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 20222033.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 7/2022, handlingsid: Ks 2022.122.
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Missiv till remiss - Trafikverkets Förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033, dnr TRV 2021/79143, handlingsid: Ks
2021.4201.
§ 8 forts.
Remiss - Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 20222033, dnr TRV 2021/79143, handlingsid: Ks 2021.4202.
Utkast Yttrande NTI, handlingsid: Ks 2022.100.

Tidigare behandling
Ksau § 7/2022:

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott att avge yttrande den
gällande Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 20222033.

Förslag till beslut under sammanträdet

Leif Sandberg (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att texten om
Simrishamnsbanan på sidan 2 och sidan 8 ska strykas för att Tomelilla kommun ska
kunna skriva på det gemensamma SÖSK-yttrandet.
Ida Bornlykke (S) yrkar bifall till Leif Sandbergs (C) tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Leif
Sandbergs (C) tilläggsyrkande.
_________
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Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Verksamhetsutvecklare Linda Wolski
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Ks § 9

Dnr KS 2021/183

Val av representanter till nätverket
Healthy Cities
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens beslutar utse kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C)
och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Sara Anheden (S) till Tomelilla kommuns
representanter i nätverket Healthy Cities.
Kommundirektören utser tjänstemannarepresentanter.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för nätverket Healthy Cities beslutade den 10 december 2021 att godkänna
Tomelilla kommuns ansökan om medlemskap i nätverket.
Kommunen behöver nu utse vilka politiker och tjänstepersoner som ska representera
i nätverket.
Nätverket rekommenderar representation från både majoritet och opposition samt
kommundirektör eller chef ansvarig för folkhälsofrågor.
Det är upp till oss att bestämma hur många vi vill engagera i nätverket. Vid fysiska
möte kan det finnas ett begränsande maximalt deltagarantal men vid digitala möte är
detta inget problem.
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Ekonomiska konsekvenser
Vilka som utses att representera kommunen medför inga ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Vilka som utses att representera kommunen anses inte ha någon påverkan på
barnperspektivet.
Miljöperspektivet
Vilka personer som utses att representera kommunen anses inte ha någon påverkan
på miljön. Antal personer som utses kan möjligen medföra något mer resande och
därmed påverkan på miljön.
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§ 9 forts.
Uppföljning
Uppföljning av medlemskapet ska göras årligen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslutar utse kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C)
och oppositionsråd Sara Anheden (S) till Tomelilla kommuns representanter i
nätverket Healthy Cities.
Kommundirektören utser tjänstemannarepresentanter.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 3/2022, handlingsid: Ks 2022.118.

Tidigare behandling
Ksau § 3/2022:

Kommunstyrelsens beslutar utse kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C)
och oppositionsråd Sara Anheden (S) till Tomelilla kommuns representanter i
nätverket Healthy Cities.
Kommundirektören utser tjänstemannarepresentanter.

Förslag till beslut under sammanträdet

Per Gustafsson (SD) yrkar att Sara Anhedens (S) titel ska vara kommunstyrelsens 2:e
vice ordförande istället för oppositionsråd.
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Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Per
Gustafssons (SD) yrkande.
_________
Beslutet skickas till:
Leif Sandberg (C)
Sara Anheden (S)
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Utvecklingschef Helena Berlin
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Ks § 10

Dnr KS 2020/187

Samråd - Detaljplan för Tryde 67:27 m.fl.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplan för Tryde 67:27 m.fl. för samråd.
Kommunstyrelsen beslutar dessutom att genomförandet av planen inte antas
medföra en betydande miljöpåverkan, enligt 6 kap. 5 och 7 § miljöbalken.

Ärendebeskrivning

BJHP Fastighets AB inkom hösten 2020 med förfrågan om planläggning av Tryde
67:27 för bostadsändamål.
Kommunstyrelsen beslutade 9 december 2020 §184 att ge Samhällsbyggnad i
uppdrag att i förslag till detaljplan pröva bostadsbebyggelse, vård, skola,
centrumverksamhet, handel och kontor för fastigheten Tryde 67:27 samt att även
undersöka om även den kommunägda angränsande delen av Tryde 13:22 kan
detaljplaneläggas för samma ändamål.
Kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson (M) beslutade 17 mars 2021
med stöd av kommunallagen 6 kap § 39 att begränsa planuppdrag enligt Ks §
184/2020 till att endast omfatta bostadsbebyggelse. Planen begränsades till att
omfatta fastigheten Tryde 67:27 samt den del den kommunala fastigheten Tryde
13:22 som varit en del av Tingvallas parkering.
Plandata
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Planområdet ligger i Tryde nordväst om Tomelilla centralort. Planområdet avgränsas
av Tingvallavägen i söder, bostadsbebyggelse i öster och väster, åkermark i norr, samt
betesmark i nordväst.

Justerandes sign

24

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 januari 2022

§ 10 forts.
Planområdet är ca 2,7 ha och omfattar fastigheterna Tryde 67:27 som är i privat ägo
och del av Tryde 13:22 som ägs av Tomelilla kommun.
Planområdet är inte tidigare planlagt. Marken har innehållet Tingvalla danspalats med
tillhörande parkering. Tingvalla har lagts ner och rivits. Området ligger i Tryde inom
samlad bebyggelse omgivet av bostäder. Den nya bebyggelsen blir en naturlig del av
samhället
Syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett grupphusområde med cirka 50
bostäder huvudsakligen i parhus. Gator, grönytor samt diken och fördröjningsytor
för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) föreslås som
gemensamhetsanläggning på kvartersmark. En rad lindar som står längs
Tingvallavägen sparas på kommunal allmän platsmark.
Bebyggelsen ska förhålla sig till den omgivande lantliga villabebyggelsen som vuxit
fram längs vägarna i jordbrukslandskapet. Området planeras för bostadsrätter och
avses bebyggas tätare än omgivande mark. Det är angeläget att variation i
byggnadernas form, gestaltning, färg och placering uppnås så att området upplevs
som omväxlande och trevligt samt är lätt att hitta i. Traditionella material som tegel
och puts föreslås på bostadshusen medan komplementbyggnader bör vara i trä.
Beslut om betydande miljöpåverkan
Enligt 6 kap. 7 § miljöbalken ska kommunen ta ett beslut om genomförandet av
planen antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte.
Enligt 6 kap. 5 § miljöbalken krävs det att kommunen vid upprättande eller ändrande
av en plan eller ett program gör en undersökning om genomförandet av planen,
programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och om
en strategisk miljöbedömning ska göras eller inte.
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Krävs en strategisk miljöbedömning ska redovisningen ske i planbeskrivningen (4
kap 34 § och 33 § första stycket 4 plan- och bygglagen).
Om en strategisk miljöbedömning inte ska göras, ska skälen redovisas i
planbeskrivningen, enligt 4 kap. 33 § 1 första stycket och 33 b § plan- och bygglagen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplan för Tryde 67:27 m.fl. för samråd.
Kommunstyrelsen beslutar dessutom att genomförandet av planen inte antas
medföra en betydande miljöpåverkan, enligt 6 kap. 5 och 7 § miljöbalken.
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§ 10 forts.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 12/2022, handlingsid: Ks 2022.127.
Samrådshandling. Plankarta A2 Dp Tryde 67.27, handlingsid: Ks 2022.80.
Samrådshandling. Planbeskrivning, Dp Tingvalla, handlingsid: Ks 2022.81.
Samrådshandling. Undersökning, Dp Tryde 67.27, handlingsid: Ks 2022.82.
Samrådshandling. Fastighetsförteckning, Dp Tryde 67.27, handlingsid: Ks 2022.84.

Tidigare behandling
Ksau § 262/2020:

Kommunstyrelsen beslutar ge Samhällsbyggnad i uppdrag att i nytt förslag till
detaljplan pröva bostadsbebyggelse, vård, skola, centrumverksamhet, handel
och kontor för fastigheten Tryde 67:27.
Ks § 184/2020:
Kommunstyrelsen beslutar ge Samhällsbyggnad i uppdrag att i nytt förslag till
detaljplan pröva bostadsbebyggelse, vård, skola, centrumverksamhet, handel
och kontor för fastigheten Tryde 67:27.
Ordförandebeslut 2021-03-17:
Kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson (M) beslutar med
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stöd av kommunallagen 6 kap § 39 att begränsa planuppdrag enligt Ks §
184/2020 till att endast omfatta bostadsbebyggelse. Planen avses omfatta
fastigheten Tryde 67:27 samt den del den kommunala fastigheten Tryde
13:22 som Tingvalla nyttjat som parkering.
Ksau § 59/2021:

Justerandes sign

26

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 januari 2022

§ 10 forts.
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.
Ks § 33/2021:
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.
Ksau § 12/2022:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplan för Tryde 67:27 m.fl. för samråd.
Kommunstyrelsen beslutar dessutom att genomförandet av planen inte antas
medföra en betydande miljöpåverkan, enligt 6 kap. 5 och 7 § miljöbalken.
_________
Beslutet skickas till:
Utvecklingschef Helena Berlin
Henrik Lundblad, näringslivs- och exploateringschef
Marcus Carlevåg, planarkitekt
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BJHP Fastigheter AB
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Ks § 11

Dnr KS 2022/4

Anmälningsärenden ksau 12 januari 2022
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

Protokoll den 1 december 2021, §§ 234-246 från kommunstyrelsens arbetsutskott.
2. Protokollsutdrag den 29 november 2021, § 226, från kommunfullmäktige i
Simrishamns kommun – Taxor 2022 – ÖKRAB.
3. Protokoll den 2 december 2022, §§ 60-68 från vård och omsorgsnämndens
arbetsutskott.
4. Protokoll den 25 november 2021, §§ 81-86 från vård och omsorgsnämnden.
5. Protokoll den 22 november 2021, §§ 44-51 från Sydöstra Skånes Räddningstjänst.
6. Protokoll, extra bolagsstämma den 29 november 2021, §§ 1-8,från Österlen VA
AB.
7. Protokoll den 24 november 2021, §§ 215-233 från kommunstyrelsens
arbetsutskott.
8. Protokollsutdrag den 25 november 2021, § 84 från vård och omsorgsnämndenBudget 2022 – Vård och omsorgsnämnden.
9. Protokollsutdrag den 26 november 2021, § 118 från familjenämnden – Intern
kontrollplan Familjenämnden2022.
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10. Protokollsutdrag den 26 november 2021, § 120 från familjenämnden –
Granskning av privata utförare 2021 BoU.
11. Styrelsemöte den 9 december 2021, §§ 82-91 från Österlen VA aktiebolag.
12. Protokoll den 14 december 2021, §§ 62-68 från revisorerna.
13. Protokoll nr 6 den 9 december 2021, §§ 1-9 från Tomelilla Industriaktiebolag.
14. Protokoll nr 6 den 9 december 2021, §§ 1-10 från Österlenhem AB.
15. Protokoll den 16 december 2021, §§ 87-95 från vård och omsorgsnämnden.
§ 21 forts.
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§ 11 forts.
16. Protokoll den 9 december 2021, §§ 57-66 från Tomelilla-Ystad-Sjöbo
överförmyndarnämnd.
17. Skrivelse från Bygdegårdarnas riksförbund den 16 december 2021 till
kommunens valnämnd – Tydliggörande avseende bygdegårdarnas värdeneutralitet.
18.Protokollsutdrag § 73/2021 styrelsemöte den 8 oktober 2021 från Healthy Cities,
Sverige – Ansökan om medlemskap – Tomelilla kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärendena till
handlingarna.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 10/2022, handlingsid: Ks 2022.139.
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_________
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