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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2 mars 2022

Övriga närvarande
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Utvecklingschef Helena Berlin
Kommunikationschef Katrin Högborn
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kanslichef Johan Linander
Kommunsekreterare Thomas Lindberg

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Ändringar i föredragningslistan
Dialoger och informationsärenden
Årsredovisning för 2021 - Tomelilla kommun
Planeringsförutsättningar för mål och budget 2023 med plan för 2024-2025
Yttrande till Konkurrensverket gällande SYSAV-ärendet
Ändring av bolagsordning och aktieägaravtal Österlen VA AB
Riktlinjer visionsmedel
Revidering av renhållningsföreskrifter till renhållningsordningen.
Detaljplan för Stärkan 1 och Slakteriet 11 m.fl.
Svar på motion - Minska andelen hårdgjorda ytor i centrala Tomelilla
Svar på medborgarinitiativ - Kompletterande belysning på
Lindesborgsområdet
§ 49
Svar på medborgarinitiativ - Parkeringsplats Tomelilla Idrottsplats
§ 50
Anmälningsärenden
_________
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§ 41
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§ 43
§ 44
§ 45
§ 46
§ 47
§ 48
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2 mars 2022

Ksau § 38

Dnr KS DiaNr

Ändringar i föredragningslistan
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om följande ändringar i
föredragningslistan:

Dialogpunkterna ”Tomelillachatten” och ”Tidpunkt för kommunstyrelsens
sammanträde den 16 mars 2022” tillkommer.

Signature reference: 22df3aaa-e4cb-469c-8dc1-bc61563d2bd9

_________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2 mars 2022

Ksau § 39

Dnr KS 2022/3

Dialoger och informationsärenden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

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

Kommunen ser över rutiner och resurser med anledning av Ukrainakrisen.

•

Kommundirektörsnätverket, Länsstyrelser och Migrationsverket har haft
möte och diskuterat eventuell flyktingsituation samt därmed
sammanhängande frågeställningar.

Kommunikationschef Katrin Högborn informerar om ”Earth Hour” varvid utskottet
enas om att skjuta på deltagandet till 2023 samt uppdrar till förvaltningen att arbeta
fram förslag på lämpliga kommunala objekt att släcka ner.

Signature reference: 22df3aaa-e4cb-469c-8dc1-bc61563d2bd9

Sara Anheden (S) lyfter frågan om Alliansens bedrivande av valrörelse på Tomelillachatten på kommunens hemsida. Ordföranden svarar att Tomelilla-chatten är en
specifik chatt där nämndsfrågor tas upp och ordförande i respektive nämnd ansvarar
för att svara. Frågor som kommer hanteras är enbart beslutade ärende och
kommande frågor som berör nämnds området i kommunen. Om nu det ska finnas
möjlighet för gruppledare i kommunfullmäktiges olika partier att chatta på
kommunens hemsida får referensgruppen ta ställning till och återkomma med svar.
Chatten var tänkt att starta 2021 men fick skjutas på framtiden på grund av
pandemin.
Leif Sandberg (C) lyfter frågan om tidpunkt för kommunstyrelsens sammanträde den
16 mars 2022 varefter utskottet enas om kl. 08.30.
Utskottet enas om att från fredagen den 4 mars kommer Ukrainas flagga utanför
kommunhuset fortsättningsvis vara hissad dygnet runt.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2 mars 2022

§ 39 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2022.527.
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_________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2 mars 2022

Ksau § 40

Dnr KS 2021/114

Årsredovisning för 2021 - Tomelilla
kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet till kommunstyrelsen utan
förslag till beslut.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Elisabeth Wahlström föredrar Tomelilla kommuns årsredovisning
2021.

Förslag till beslut under sammanträdet

Per-Martin Svensson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna
ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar enligt Per-Martin Svenssons yrkande.
________
Beslutet skickas till:
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Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2 mars 2022

Ksau § 41

Dnr KS 2021/212

Planeringsförutsättningar för mål och
budget 2023 med plan för 2024-2025
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet till kommunstyrelsen utan
förslag till beslut.

Ärendebeskrivning

I enlighet med det fastställda reglementet för ekonomistyrning,
resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning ska
planeringsförutsättningarna för kommande planperiod fastställas av
kommunstyrelsen. Enligt kommunallagen 11 kapitlet §10 ska det nyvalda fullmäktige
fastställa budgeten vilket innebär att budgeten för år 2023 och plan 2024-2025
behandlas i kommunfullmäktige den 30 november 2022.
Planeringsförutsättningarna utgår från SKR:s skattunderlagsprognos 17 februari
2022, cirkulär 22:06.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.
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Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.
Uppföljning
Antagandet av planeringsförutsättningarna är starten för det kommande
budgetarbetet och kommer att ligga som grund inför budget- och
investeringsberedningarnas förslag till budget för perioden 2023-2025.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2 mars 2022

§ 41 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och budget
2023-2025 samt remittera förutsättningarna till nämnderna för yttrande, handlingsid:
Ks 2022.xxx.
Nämnderna ska i sina remissyttranden ange sitt prioriterade investeringsbehov med
driftkostnadskonsekvenser för perioden 2023-2025.
Nämnderna ska lämna sina remissyttranden senast den 31 maj 2022. Dessa yttranden
kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna och budget- och
investeringsberedningarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 2022.532.
Planeringsförutsättningar 2023-2025, handlingsid: Ks 2022.533.

Förslag till beslut under sammanträdet

Per-Martin Svensson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna
ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar enligt Per-Martin Svenssons (M) yrkande.
_________
Beslutet skickas till:
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2 mars 2022

Ksau § 42

Dnr KS 2022/31

Yttrande till Konkurrensverket gällande
SYSAV-ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna utkast till yttrande över
Konkurrensverkets utkast till beslut i tillsynsärendet avseende SYSAV, handlingsid:
Ks 2022.518.
Kommunstyrelsens arbetsutskott delegerar till kanslichef Johan Linander att
godkänna förändringar i yttrandet.

Ärendebeskrivning

Konkurrensverket har åter utfört tillsyn enligt lagen (2016:1145) om offentlig
upphandling avseende anskaffning av avfallstjänster från SYSAV och har skickat sitt
utkast till beslut i tillsynsärendet.
Konkurrensverket riktar kritik mot Tomelilla kommun och övriga ägarkommuner för
de köp av avfallshanteringstjänster som vi har genomfört av SYSAV. Kritiken
grundas i att undantaget för intern upphandling, enligt Konkurrensverket, inte är
uppfyllt.
Konkurrensverket motiverar sin slutsats med att SYSAV:s intäkter från energi- och
materialåtervinning med mera inte kan anses utgöra interna intäkter. Däremot verkar
Konkurrensverket ha bortsett från SYSAV Industris intäkter vid bedömningen
(vilket har varit en viktig fråga i tidigare rättsprocess).

Signature reference: 22df3aaa-e4cb-469c-8dc1-bc61563d2bd9

Konkurrensverket anser också att ägarkommunerna vid köp från SYSAV inte har
uppfyllt dokumentationsplikten enligt LOU.
Vi har fått möjlighet att yttra oss över utkastet till beslut senast den 4 mars. Tomelilla
kommun använder tillsammans med övriga ägarkommuner Lindahl Advokatbyrå för
att företräda oss i processen mot Konkurrensverket.
Det utkast på yttrande som vi har fått från Lindahl har också skickats till övriga
ägarkommuner och till SYSAV. Om synpunkter inkommer som gör att yttrandet bör
förändras behöver samtliga ägarkommuner godkänna detta på kort varsel.
Kommunstyrelsens arbetsutskott delegerar därför till kanslichef Johan Linander att
godkänna eventuella ändringar i yttrandet.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2 mars 2022

§ 42 forts.
Ekonomiska konsekvenser
Det är svårt att förutse vilka ekonomiska konsekvenser som skulle kunna uppstå.
Kostnaderna för själva processen blir relativt begränsade för Tomelilla kommun
eftersom vi samordnar med övriga ägarkommuner.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt, men självklart är de
avfallshanteringstjänster som Tomelilla kommun och övriga ägarkommuner köper av
SYSAV av stor vikt för miljön.
Uppföljning
Vilken uppföljning som behöver ske beror på Konkurrensverkets vidare hantering av
ärendet.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna utkast till yttrande över
Konkurrensverkets utkast till beslut i tillsynsärendet avseende SYSAV, handlingsid:
Ks 2022.518.
Kommunstyrelsens arbetsutskott delegerar till kanslichef Johan Linander att
godkänna förändringar i yttrandet.

Beslutsunderlag
Signature reference: 22df3aaa-e4cb-469c-8dc1-bc61563d2bd9

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2022.516.
Konkurrensverkets tillsynsärende: yttrande över utkast till beslut [LINDAHLLEGAL.FID1680970], handlingsid: Ks 2022.517.
Yttrande över utkast till beslut dnr 135-148 2019, handlingsid: Ks 2022.518.
_________
Beslutet skickas till:
Kanslichef Johan Linander
Lindahl Advokatbyrå

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2 mars 2022

Ksau § 43

Dnr KS 2021/121

Ändring av bolagsordning och
aktieägaravtal Österlen VA AB
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar anta ändrad bolagsordning, handlingsid: Ks 2022.534,
och ändrat aktieägaravtal för Österlen VA AB, handlingsid: Ks 2022.535.

Deltar inte i beslutet

Sara Anheden (S) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutar den 6 december 2021, kf § 142/2021, att ändra
Österlen VA AB:s bolagsordning och aktieägaravtal. En av ändringarna var att
bolagsstyrelsen ska ha ersättare, tre från varje ägarkommun, men att dessa endast ska
ha närvarorätt när ordinarie ledamot har förhinder.
Vid Simrishamns kommuns fullmäktigemöte den 20 december 2021 föreslogs att
ersättarna ska ha närvarorätt och beslutet blev att återremittera ärendet för att ta en
diskussion med Tomelilla kommun angående ersättarnas närvarorätt vid
sammanträden.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 februari 2022, ksau § 15/2022, att
svara Simrishamns kommun att vi kan tänka oss att ta upp ärendet på nytt för att
ändra bolagsordningen och aktieägaravtalet för Österlen VA AB på så sätt att
ersättarna i bolagsstyrelsen får närvarorätt.
Ekonomiska konsekvenser
Det uppkommer en högre kostnad för ersättarnas arvoden, ersättning för förlorad
arbetsinkomst och körersättningar, men det är bolaget som betalar denna kostnad.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn nämnvärt.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2 mars 2022

§ 43 forts.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt.
Uppföljning
Ärendet kommer att tas upp på Österlen VA AB:s bolagsstämma där ersättarna väljs
formellt.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta ändrad bolagsordning, handlingsid: Ks 2022.xxx,
och ändrat aktieägaravtal för Österlen VA AB, handlingsid: Ks 2022.xxx.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2022.536.
Bolagsordning för Österlen VA Aktiebolag (ÖVAAB) (version 220215), handlingsid:
Ks 2022.534.
Aktieägaravtal Österlen VA AB (version 220215), handlingsid: Ks 2022.535.

Tidigare behandling
Ksau § 208/2021:

Signature reference: 22df3aaa-e4cb-469c-8dc1-bc61563d2bd9

Kommunfullmäktige beslutar ändra bolagsordningen och aktieägaravtalet så att
styrelseersättare införs i enlighet med Österlen VA AB:s styrelses förslag, samt
Kommunfullmäktige beslutar ändra bolagsordningen så att verksamhetsplan och
budget inte ska antas av bolagsstämman i enlighet med Österlen VA AB:s styrelses
förslag.
Ksau § 209/2021:
Kommunfullmäktige beslutar ändra bolagsordningen så att verksamhetsplan och
budget inte ska antas av bolagsstämman i enlighet med Österlen VA AB:s styrelses
förslag.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2 mars 2022

§ 43 forts.
Ks § 137/2021:
Kommunfullmäktige beslutar ändra bolagsordningen och aktieägaravtalet så att
styrelseersättare införs i enlighet med Österlen VA AB:s styrelses förslag, samt
Kommunfullmäktige beslutar ändra bolagsordningen så att verksamhetsplan och
budget inte ska antas av bolagsstämman i enlighet med Österlen VA AB:s styrelses
förslag.
Kf § 142/2021:
Kommunfullmäktige beslutar anta ändrad bolagsordning, handlingsid: Ks 2021.3843,
och ändrat aktieägaravtal för Österlen VA AB, handlingsid: Ks 2021.3598.
Ksau §15/2022:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ställa sig bakom Simrishamns kommuns
förfrågan att ta upp frågan enligt förslag, handlingsid: Ks 2022.103.
_________
Beslutet skickas till:

Signature reference: 22df3aaa-e4cb-469c-8dc1-bc61563d2bd9

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

13

Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2 mars 2022

Ksau § 44

Dnr KS 2022/33

Riktlinjer visionsmedel
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet till kommunstyrelsen utan
förslag till beslut.

Ärendebeskrivning

En första ansökningsomgång vad gäller Tomelilla kommuns visionsmedel, har
passerat. Under handläggandet och efterföljande beslutsprocess, identifierade
förvaltningen några önskvärda justeringar i riktlinjerna.
Maxsumman för beviljade medel behöver höjas för att motivera ansökningar med
projektidéer som kan skapa stor effekt i visionens anda. Därför föreslår förvaltningen
den maximala summan som tilldelas ett projekt, höjs till från 25 000 kronor till
100 000 kronor.
Därmed skulle också behovet av flera ansökningar till ett och samma
samarbetsprojekt försvinna.
Ett behov av att förtydliga visionsmedlen syfte, kunde också upptäckas under den
första ansökningsomgången.
Förvaltningen föreslår därför tillägget:
”Visionsmedlen ska inte ses som rena företagsstöd, utan ska ges idéer som är
nytänkande utanför det som kan bedömas vara naturlig företagsutveckling.
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Projekt med flera samarbetande aktörer eller som innebär utvecklande av idéer vars
utfall kostnadsfritt kommer många till del, ses extra positivt på.”
Dessa föreslagna justeringar, påverkar de gällande riktlinjernas skrivning. I bifogat
nytt förslag har text som i och med föreslagna ändringar kan utgå, strukits över.
Tillkommen text är markerad med gult.
Ekonomiska konsekvenser
Inga nytillkomna då avsatta visionsmedels totalsumma om 200 000 kr/år är
densamma som tidigare, liksom all annan hantering.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2 mars 2022

§ 44 forts.
Barnperspektivet
Visionsmedlen syftar till att utveckla Tomelilla som plats i en anda av matkultur,
hållbarhet, kreativitet, innovation och tillväxt. Det är områden som i hög grad
påverkar barn och ungas nutid och framtid. Ett utökat belopp per projekt och större
tydlighet i syftet, kan leda till mer kraftfulla effekter.
Miljöperspektivet
Då detta perspektiv tydligt finns med i Tomelilla kommuns vision, kan visionsmedlen
komma att stötta idéer som bidrar till en miljömässig hållbarhet. Ett utökat belopp
per projekt och större tydlighet i syftet, kan leda till mer kraftfulla effekter.
Uppföljning
Förvaltningen ansvarar för årlig utvärdering av effekten av visionsmedlen med
särskilt fokus på innovationshöjd, samhällsnytta, barnperspektiv, jämställdhet och
jämlikhet.
Denna delges kommunstyrelsen en gång per år.
Efter varje beslutad tilldelningsomgång, informeras kommunstyrelsen om vilka
projektidéer som beviljats stöd

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner ändringarna i ”Riktlinjer för visionsmedel”.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunikationschef Katrin Högborn, handlingsid: Ks 2022.537.

Signature reference: 22df3aaa-e4cb-469c-8dc1-bc61563d2bd9

Riktlinjer för visionsmedel, reviderad, handlingsid: Ks 2022.538.

Tidigare behandling
Ksau § 84/2021:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen
utan förslag till beslut.
Ks § 65/2021:
Kommunstyrelsen beslutar antar ”Riktlinjer för Tomelilla kommuns visionsmedel”.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2 mars 2022

§ 44 forts.
En bedömningsgrupp bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans
med vardera två representanter från Tomelillas förenings- och näringsliv, ska utses.
Förvaltningen ges därför i uppdrag att identifiera och tillfråga lämpliga kandidater
från lokala föreningar och företag.
Förvaltningens årliga utvärdering av effekterna av sökta visionsmedel, ska delges
kommunstyrelsen en gång per år.
Efter varje beslutad tilldelningsomgång, ska kommunstyrelsen informeras om vilka
projektidéer som beviljats stöd.
Vidare beslutar kommunstyrelsen att under just 2021 ska av tidsmässiga skäl,
beslutande och utdelande av medel äga rum endast en gång.

Förslag till beslut under sammanträdet

Sara Anheden (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet
till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar enligt Sara Anhedens (S) yrkande.
_________
Beslutet skickas till:
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
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Ksau § 45

Dnr KS 2020/59

Revidering av renhållningsföreskrifter till
renhållningsordningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsrn

Kommunfullmäktige beslutar anta ändringar i ”Föreskrifter för avfallshantering”,
handlingsid Ks 2022.359.

Ärendebeskrivning

Ökrab, genom Bo Persson, har inkommit med följande skrivelse., handlingsid: Ks
2022.538.
Översändes förslag till revidering av föreskrifterna till renhållningsordning 2021 för
handläggning. I dokumentet har förändringar gjorts enligt nedan
1.Informationsdelen. Hänvisning till paragrafer ändrats då producentansvaret för
tidningar upphört from årsskiftet. Förändring har även gjorts i delen rörande döda
djur
2. Föreskrift. Ändringar har gjorts enligt nedan
§ 12. Nybyggnation. Ändring påkallad av Ystad Österlenregionens miljöförbund
Under undantag
§ 58 Tillägg i grönt påkallat av miljöförbundet
Signature reference: 22df3aaa-e4cb-469c-8dc1-bc61563d2bd9

§ 59. Mindre justering i text rörande tillståndet enligt miljöförbundets önskemål.
§ 60. Ny paragraf rörande bioreningsverk enligt miljöförbundets önskemål
§ 63. Förändring påkallad av att miljöförbundet övertar hanteringen av ansökningar
om uppehåll i hämtningen
§ 64. Ny paragraf påkallad av miljöförbundet rörande uppehåll i hämtningen för
matavfallshämtning
Förslagen har antagits av Ökrabs styrelse 2021-11-15.
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§ 45 forts.

Ökrabs förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta ändringar i ”Föreskrifter för avfallshantering”,
handlingsid Ks 2022.359.

Beslutsunderlag

Förslag till revidering av renhållningsföreskrifterna till renhållningsordning 2021,
handlingsid: Ks 2022.358.
Revidering renhållningsföreskrift, handlingsid: Ks 2022.359.
Revidering renhållningsföreskrift - Med kommentarer, handlingsid: Ks 2022.360.
_________
Beslutet skickas till:

Signature reference: 22df3aaa-e4cb-469c-8dc1-bc61563d2bd9

Kommunstyrelsen
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Ksau § 46

Dnr KS 2012/243

Detaljplan för Stärkan 1 och Slakteriet 11
m.fl.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet till kommunstyrelsen utan
förslag till beslut.

Ärendebeskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av Bo Ohlssons varuhus för
handel och centrumändamål genom att omvandla industriområde öster om järnvägen
till handelsområde. Byggrätten ökas liksom parkeringsytorna. Ny tillfart skapas och
handelsområdet får en koppling över järnvägen.
Lokstallet skyddas och bevaras genom att ny användning som butik, servering eller
liknande möjliggörs.
Planområdet är beläget vid Gladanleden, en genomfartsgata där många passerar
Tomelilla. Det ligger intill resecentrum med tågstation, busshållplatser mm. Här
ligger ortens stora livsmedelsbutiker. Det innebär att många människor dagligen rör
sig i denna del av Tomelilla.

Signature reference: 22df3aaa-e4cb-469c-8dc1-bc61563d2bd9

Planen möjliggör en stor utbyggnad av en befintlig butik som är välkänd i södra
Skåne. Det ställer krav på gestaltning av den nya byggnaden som ska representera
Tomelilla och Bo Ohlssons varumärke. Den stora volymen kräver bearbetning i skala
och uttryck. Den ska ge ett välkomnande intryck och tillföra platsen nya värden. Ett
samspel mellan olika volymer som kan markeras med vertikala element, förskjutning
av husliv, variation i höjd, takutformning, vegetation eller liknande kan med fördel
uppnås genom en välplanerad etappvis utbyggnad. Skyltar ska vara anpassade efter
den omgivande stadsmiljön och bör placeras på fasad inom byggnadsvolymen
Naturmark, trädplantering och genomsläpplig markbeläggning gynnar den biologiska
mångfalden, ger attraktiv miljö och bidrar till att fördröja dagvatten.
Området innehåller fladdermöss som är skyddade artskyddsförordningen och ett
antal rödlistade arter som etablerat sig på den sandiga marken efter att slakteriet revs.
En sammanhängande grönstruktur med sparade stora träd och nya träd för
fladdermössen och skötsel av öppna ytor som gynnar ruderatmarks växter och
insekter, kompenserar för de ytor som exploateras. Kompensationsåtgärder kommer
även att vidtas utanför planområdet.
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§ 46 forts.
Hållbar dagvattenhantering med lokaltomhändertagande av dagvatten (LOD) ska
eftersträvas. Befintlig dagvattendamm bevaras och utökas.
Handelsområdets båda delar kopplas samman med en plankorsning över
järnvägsspåret norr om lokstallet. Korsningen utformas med körbana för intern trafik
inom handelsområdet och en kommunal gång- och cykelväg. Plankorsningen
planeras att byggas under 2022 innan detaljplanen antagits.
Trafikåtgärder kommer att genomföras i närområdet och gång- och cykelvägnätet
utvecklas. Kommunen avser att vid behov stänga av för all motortrafik där
Norregatan övergår till Sälshögsvägen samt någonstans på Sälshögsvägen norr om
Hannelundsvägen, för att förhindra genomfartstrafik.
Förändringar sen samråd
Planförslaget har genomgått en omfattande bearbetning efter samrådet. Det har
begränsats så att etappvis utbyggnad endast beskrivs som framtida möjligheter vilka
kommer att innebära behov av nya planer och utredningar, bland annat detaljplaner.
Planområdet har minskats, norr om Stärkan 1, så att varuhusets fastighet väster om
järnvägen inte utökas. Byggrätten har minskats så att ingen byggrätt finns inom det
område som berörs av riksintresset för eventuell framtida Simrishamnbana. Högsta
tillåtna byggnadshöjd och totalhöjd har sänkts av hänsyn till stadsbilden och
skuggbildning på grannfastigheter.
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Scanvillan brann 2019 och revs 2020 därför har användningen bostad utgått.
Möjligheten att. bygga hotell eller vandrarhem i det området har utökats med större
byggrätt som placerats så att befintliga stora bokträd och trädgården kan sparas.
Endast en intern förbindelse, mellan handelsområdets två delar, över järnvägen
kvarstår, i en plankorsning. Här ska kunder i bil, på cykel eller gående och
varutransporter korsa järnvägen tillsammans med en allmän gång- och cykelväg.
Gång- och cykelvägen sammanbinder Norreplanområdet med Tryde, stationen och
Tomelilla centrum via Norra Promenaden. Förbindelsen från Skräddaregatan till
Norra Promenaden har utgått. Kommunen avser istället att bygga en gång- och
cykelväg från Norregatan till Norra Promenaden längs Gladanleden. Den kan byggas
i gällande plan och ingår inte i planförslaget
Naturmarken inom området har utökats kring dammen samt genom att Scanvillans
trädgård blir natur och området norr om Stärken 1 ändras från järnvägsändamål till
allmän plats, natur.
Plankarta
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§ 46 forts.
Planområdet har minskats i nordväst, del av fastigheten Tomelilla 237:9 har tagits
bort och utökats i sydost där del av fastigheten Slakteriet 53, öster om dammen tagits
med.
Gång-och cykelvägar planläggs som allmän plats utom inom plankorsningen där de
blir x- område. Utfartsförbudet har utökats och u-områdena har anpassats efter
befintliga ledningar och framtida behov.
Transformatorstationer, mobilmast och behovet av kundvagnsgarage, kiosker eller
liknade på parkeringen har definierats.
Byggnadernas gestaltning med högsta höjd, bearbetade volymer, variation, sadeltak,
inslag av traditionella fasadmaterial har reglerats tillsammans med utformning av
skyltar.
Kartan har bearbetats och justerats med bestämmelser bland annat om krav på:
•

genomsläpplig mark

•

skydd, bevarande och nyplantering av träd

•

bullerskydd mot bostäderna vid Skräddaregatan

•

bevarande och varsamhet för lokstallet

•

marksanering innan startbesked lämnas

Planbeskrivning
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Planbeskrivningen har omarbetats och bland annat kompletterats med:
•

Visionsbilder och resonemang kring gestaltning av området.

•

Grönstrukturen i och omkring området tillsammans med behovet och
förutsättningarna för kompensationsåtgärder för arter med skydd enligt
Artskyddsförordningen och för rödlistade arter.

•

Dagvattenhantering på kvartersmark och inom allmänplats.

•

Trafikföring i och omkring planområdet med beskrivning av trafikflöden,
behov av åtgärder, och parkeringsbehov.

•

Nya utredningar avseende buller, trafik, dagvatten, naturvärden och artskydd,
markföroreningar m. fl.

•

Konsekvenskapitlet har utökats generellt.
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§ 46 forts.
•

Genomförandekapitlet har bearbetats och kompletterats med ett avsnitt kring
exploateringsavtal.

Ekonomiska konsekvenser
Med en bred användning möjliggörs en lättillgänglig storskalig handel som kan
påverka befintlig service och handelsutbud. Intentionen att bedriva en mer storskalig
handel och komplettera befintligt utbud med delar som inte finns i Tomelilla, som
tex mindre hotellverksamhet, kan berika centrum. Den centrala placeringen gör
också den nya handeln/servicen lättillgänglig till fots eller på cykel för stora delar av
de boende i Tomelilla till skillnad från en mer extern placering. Området är
lättillgängligt för hela regionen på grund av närheten till stationen med tillgång till
goda såväl tåg- som bussförbindelser. Även vägförbindelserna är bra.
En utveckling enligt planen kommer att tillföra kommunen ett flertal arbetstillfällen.
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Genomförandet av detaljplanen kommer innebära kommunala kostnader i form av:
•

inlösen av mark som planläggs som allmän platsmark

•

ny plankorsning inom handelsområdet där kommunen står för 25% av
kostnaden, samt kostnad för ny vattenledning.

•

anläggande av gång- och cykelvägar

•

anläggande och plantering av allmän platsmark, Natur, vilket inkluderar
utökad kapacitet av dagvattendammen

•

kompensationsåtgärder för skyddade arter såväl inom som utom planområdet

•

trafikåtgärder utom planområdet

På lång sikt innebär utbyggnaden även kostnader i form av skötsel av allmän
platsmark i form av gång- och cykelbanor, naturmark inkluderat dagvattenhantering,
samt kompensationsytor för skyddade arter både inom och utom planområdet.
Genomförandet av detaljplanen kommer innebära intäkter för kommunen i form av:
•

försäljning av del av fastigheten Tomelilla 237:9 för området kring lokstallet,
samt för del som möjliggör anslutning till plankorsningen för exploatören.

Exploateringsavtal
Genomförande av denna detaljplan kommer att ske med stöd av exploateringsavtal
mellan Tomelilla kommun och exploatören upprättat enligt 6 kap 40 § plan- och
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§ 46 forts.
bygglagen och kommer att tecknas innan detaljplanen antas. I avtalet regleras ansvar
och kostnader för genomförande av planen.
Exploateringsavtalet avses reglera:
•

Åtgärder för dagvatten och skyfall.

•

Kompensationsåtgärder för artskydd.

•

Sanering av förorenad mark.

•

Frågor kring överlåtelse av mark.

•

Eventuella kostnader för flytt av ledningar.

•

Konsekvenser om riksintresset för Simrishamnsbanan inte upphävs och om
Simrishamnsbanan byggs ut.

Barnperspektivet
Planförslagets syfte att möjliggöra handel och centrumändamål inom planområdet
bidrar till att handelsområdet kan bli en mötesplats för boende i Tomelilla och för
besökare från hela regionen. Planområdet utformas på ett sätt som tillgängliggör
området för alla inklusive barn.
Planförslaget får som konsekvens en ökad tillgång till handel och en ökad mängd
arbetstillfällen, med god tillgänglighet för såväl bil- som kollektivtrafik. Gång- och
cykelstråk tydliggörs och säkra övergångar eftersträvas, vilket gynnar alla, även barn.
Cykelparkering anordnas vid butikernas entréer. Gröna stråk ut från tätorten
förstärks och tydliggörs.
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Genomförandet av detaljplanen ökar för barn tillgängligheten till kollektivtrafiken,
centrala Tomelilla och därmed fritidsaktiviteter, föreningsliv, skola, grönområden och
samhällsservice.
Planförslaget berör därmed artikel 3, 6, 15, 23, 24, 28 och 31 i Barnkonventionen
Miljöperspektivet
Kompensationsåtgärder
En förutsättning för att detaljplanen ska vara lämpligt är att det görs
kompensationsåtgärder såväl inom och utom planområdet för att gynna fladdermöss
som omfattas av artskyddsförordningen samt rödlistade växter och insekter som
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finns inom planområdet. Åtgärderna består av att bevara, skapa samt anpassa
skötseln av kompensationsytorna och spridningskorridorer.
Trädgården som hörde till Scanvillan, är lummig och innehåller stora träd bland
annat äkta kastanj, bok och lind. Trädgården och dess vegetation bevaras i planen.
Den är viktig för grönstrukturen, stadsbilden och för att gynna skyddade arter, främst
fladdermöss. Därför planläggs denna yta som allmän plats, Natur. Även nya träd
planteras inom hela planområdet och inom naturmarken kring dammen för att gynna
fladdermössen, skugga dammen och tillföra grönska i stadsbilden.
De biologiskt värdefulla sandmiljöerna där byggnaderna rivits har koloniserats av de
lättrörliga arterna på senare år. Dessa ytor som varit exploaterade krävs som
parkeringsytor för planens genomförande. Inom planområdet bevaras sandmiljöer
längs järnvägsspåren och kring dammen. Delar av Scanvillans trädgård tillsammans
med små ytor inom planområdet iordningställs som sandytor innan parkeringsytan
anläggs. Kompensationsytor avsätts också längs järnvägen norr om planområdet. Alla
sandytor ska skötas så att värdena består och ytorna inte växer igen.
Åtgärder för att gynna skyddade arter ska planeras i god tid. Åtgärderna ska göras vid
tidpunkter då de skyddade arterna inte påverkas negativt av arbete i och kring
dammen. Kompensationsytor ska iordningställas i god tid så att sandytorna kan
koloniseras innan ytor med höga naturvärden tas i anspråk.
Hållbart resande
Ett genomförande av planen stärker möjligheterna till hållbart resande genom att
bidra till ett mer sammanhängande gång- och cykelvägnät i norra Tomelilla och i
koppling till stationsområdet med kollektivtrafik. Planen bedöms kunna ge en positiv
utveckling av Tomelilla där en central plats kan få en ny funktion och bidra till att
sammanlänka befintliga delar i norra Tomelilla.
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Kulturmiljö
Det gamla lokstallet är en kulturhistoriskt värdefull tegelbyggnad som bevaras och
skyddas i detaljplan med planbestämmelser om rivningsförbud och varsamhet.
Byggnaden ges ett sammanhang genom att detaljplanen möjliggör för ny användning
till exempel som café till varuhuset.
Kommunen har däremot bedömt att det är acceptabelt att göra avsteg från
åtgärdsprogrammet för kulturmiljövård för stärkelsefabriksbyggnaden med
motiveringen att tillbyggnader redan har uppförts och byggnation enligt detaljplanen
inte påtagligt skadar intresset för kulturmiljövården.
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Sanering
Ett genomförande av detaljplanen innebär att förorenad mark saneras och
markföroreningar tas omhand enligt gällande riktlinjer efter tillstånd från
Miljöförbundet.
Trafik och buller
Genomförandet av detaljplanen och de nya trafikförhållandena bedöms inte medföra
ett behov av åtgärder på anslutande vägnät i närtid. I korsningen Väg 11/Väg 1561
finns dock bedömd risk för en negativ påverkan framåt år 2040 då det på väg 1561
från norr beräknas bli mindre god framkomlighet och påtaglig risk för köbildning.
Men då det finns en avsiktsförklaring mellan Trafikverket, Region Skåne och
Tomelilla kommun om att riva viadukten, som preliminärt beräknas ske 2027,
möjliggörs ny in- och utfart till handelsområdet direkt från Gladanleden. En ny infart
skulle resultera i bättre trafikförhållande därför är det inte lämpligt att i närtid att
vidta andra åtgärder än att hindra olämpliga genvägar i anslutande gatunät. Vid behov
kommer gatan mellan Norregatan och Sälhögsvägen behöva stängas av för trafik.
Dessutom kan uppkomma behov att stänga av Sälshögsvägen någonstans norr om
Hannelundsgatan. Detta för att förhindra genomfartstrafik.
Utbyggnaden beräknas inte medföra att gällande riktvärden för buller överskrids då
bullerskydd längs Skräddaregatan uppförs vid planerade godsmottagningar och att
bullerskyddande anläggningar vänds bort från bostäderna.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna detaljplan för Stärkan 1 och Slakteriet 11 med
flera för granskning.

Beslutsunderlag
Signature reference: 22df3aaa-e4cb-469c-8dc1-bc61563d2bd9

Tjänsteskrivelse, planarkitekt Marcus Carlevåg, handlingsid: Ks 2022.519.
Plankarta, Dp Stärkan 1 och Slakteriet 11 m.fl.Illustrationskarta, handlingsid: Ks
2022.520.
Planbeskrivningen, Dp Stärkan 1 och Slakteriet 11 m.fl., handlingsid: Ks 2022.521.
Illustrationskarta, Dp Stärkan 1 och Slakteriet 11 m.fl., handlingsid: Ks 2022.522.
Samrådsredogörelse, Dp Stärkan 1 och Slakteriet 11 m.fl., handlingsid: Ks 2022.523.
Behovsbedömning, Dp Stärkan 1 och Slakteriet 11 m.fl., handlingsid: Ks 2022.524.
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Tidigare behandling
Ksau § 169/2019:

Kommunstyrelsen beslutar att enligt delegation i planuppdraget godkänna
planförslaget av detaljplan för gamla stärkelsefabriken och slakteriområdet för
samråd.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inför kommunstyrelsens beslut ge
förvaltningen i uppdrag att göra justeringar i planförslaget och tillhörande handlingar
så att
•

framtida gata för infart från Gladanleden och parkering görs möjligt istället
för park på kommunens fastighet Slakteriet 53 och del av 11.

•

utfart inte tillåts mot Skräddaregatan.

•

läget för gångväg mellan Tryde/centrum eventuellt flyttas ut i trafikområdet
för järnväg.

•

formen för att allmänhetens tillträde säkras från Hannelundsgatan ner till
Stärkan 1, Slakteriet 46, 53 och del av 11 samt föreslagen möjlig Slakteriet 12
(disponentvillan).

•

Integrera lämpliga kommentarer från internt yttrande till KSAU

Ks § 83/2019:
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Kommunstyrelsen beslutar att enligt delegation i planuppdraget godkänna
planförslaget av detaljplan för gamla stärkelsefabriken och slakteriområdet för
samråd.

Förslag till beslut under sammanträdet

Per-Martin Svensson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna
ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar enligt Per-Martin Svenssons (M) yrkande.
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_________
Beslutet skickas till:
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Justerandes sign

27

Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2 mars 2022

Ksau § 47

Dnr KS 2021/219

Svar på motion - Minska andelen
hårdgjorda ytor i centrala Tomelilla
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet till kommunstyrelsen utan
förslag till beslut.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 januari 2022 (Ksau §
19/2022) remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Sara Anheden (S) har den 1 december 2021 lämnat in en motion med följande
lydelse:
”De centrala delarna av Tomelilla består av till stor del hårdgjorda ytor. På och
omkring Torget saknas naturliga områden som kan ta upp vatten i samband med
kraftiga regn, vilket inte minst märktes i samband med översvämningarna 2019. Av
allt att döma leder klimatförändringarna till att stora mängder regn kommer oftare
vilket Tomelilla kommun behöver ta höjd för i sin samhällsplanering.
I samband med ombyggnationen av Torget tas en del hänsyn till detta vid
trädplanteringen, vi menar att detta inte är tillräckligt. Vi konstaterar också, med viss
förtvivlan, att buskage dras upp och att man i stället väljer att hårdgöra marken.
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Kommunen äger en del stora parkeringsytor som exempelvis Coops parkering och
parkeringen utanför kommunhuset. Här menar vi att det vore bra om själva
parkeringsplatserna görs om med genomsläpplig beläggning. Vi förutsätter också att
kommunen vid framtida samhällsplanering överväger möjligheterna att använda
material som underlättar avrinningen och förbättrar dagvattenhanteringen.
Vi yrkar därför
att

Tomelilla kommun gör en inventering av hårdgjorda ytor som kan
byggas om för bättre dagvattenhantering.

att

Dagvattenhantering på kommunägda ytor blir en återkommande punkt
i investeringsbudgeten.”
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Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande:
Framtidens beläggning kommer inte vara traditionell asfalt, det är det nog många
som instämmer i. Hårda ytor med asfalt är tämligen billiga att anlägga, enkla att
underhålla samt tål hög belastning av olika fordon. Nackdelen är
dagvattenhanteringen.
Dagvattenhantering är en fråga som berör en mängd olika verksamheter inom
kommunen, driftbolag av vattentjänster samt privatpersoner och företag. För att ha
en strategisk insikt i frågan om dagvatten har många kommuner en dagvattenstrategi.
Som samhällsbyggnadschef välkomnar jag att frågan om dagvatten höjs upp i en
kommun som har precis som motionären påpekar många håra ytor. Det finns
lösningar på dagvatten såväl under jord som ovan jord i kommuner i vår närhet. Det
finns även beläggningar som kan vara alternativ till asfalt.
Jag vill dock flagga för att dagvattenfrågor inte enbart är en fråga för
investeringsberedningen, utan även för den vanliga driftbudgeten eftersom vi vet av
erfarenhet att andra lösningar har en ekonomisk effekt för driften. Jag anser dock att
samhällsbyggnadsnämnden bör ställa sig positiv och föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen i dess båda att-satser.
Ekonomiska konsekvenser
Inte i dagsläget.
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Barnperspektivet
Inte i dagsläget.
Miljöperspektivet
Motionens förslag till hantering av dagvatten kan ha positiva effekter på miljön.
Uppföljning
Ingen uppföljning.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen i
enlighet med förvaltningens yttrande i ärendebeskrivningen.
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§ 47 forts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Ks 2022.395.
Remiss - Ksau § 19/2022 Motion - Minska andelen hårdgjorda ytor i centrala
Tomelilla, handlingsid: Ks 2022.137.

Tidigare behandling
Kf § 147/2021:

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Ksau § 19/2022:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för
beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Förslag till beslut under sammanträdet

Per-Martin Svensson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna
ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar enligt Per-Martin Svenssons (M) yrkande.
_________

Signature reference: 22df3aaa-e4cb-469c-8dc1-bc61563d2bd9

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 48

Dnr KS 2021/232

Svar på medborgarinitiativ Kompletterande belysning på
Lindesborgsområdet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar besvara medborgarinitiativet i enlighet med
samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 januari 2022 (Ksau §
17/2022) överlämna medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Johanna Nilsson skrev den 15 december 2021 ett medborgarinitiativ enligt
följande:
”Förslag på kompletterande belysning på Lindesborgsområdet. Det är ett populärt
promenadstråk, med korsande bilväg, som är väldigt mörkt. Jag har markerat på
bifogad karta.”
Planeringsingenjör Håkan Berggren föreslår att samhällsbyggnadsnämnden
yttrar sig enligt följande:
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Vi ser för närvarande över belysningen på flera platser i kommunen och försöker
identifiera otrygga platser och då prioriterar vi frekvent använda stråk som behöver
kompletteras med belysning.
Ekonomiska konsekvenser
Yttrandet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Yttrandet har ingen bäring på barnperspektivet.
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Miljöperspektivet
Yttrandet har ingen bäring på miljöperspektivet.
Uppföljning
Ingen uppföljning görs av samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara
medborgarinitiativet i enlighet med förvaltningens yttrande i ärendebeskrivningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, handlingsid: Ks 2022.393.
Remiss - Ksau § 17/2022 Medborgarinitiativ - Kompletterande belysning på
Lindesborgsområdet, handlingsid: Ks 2022.135.
Bild till medborgarinitiativ om kompletterande belysning på Lindesborgsområdet,
handlingsid: Ks 2022.94.

Tidigare behandling
Ksau § 17/2022:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna medborgarinitiativet till
förvaltningen för beredning och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Sbn § 19/2022:
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Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara
medborgarinitiativet i enlighet med förvaltningens yttrande i ärendebeskrivningen.
_________
Beslutet skickas till:
Johanna Nilsson
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 49

Dnr KS 2021/236

Svar på medborgarinitiativ Parkeringsplats Tomelilla Idrottsplats
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar besvara medborgarinitiativet med
samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 januari 2022 (Ksau §
18/2022) överlämna medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Representanter från Tomelilla IF, Tomelilla TK och Tomelilla Scoutkår skrev
den 28 december 2021 ett medborgarinitiativ enligt följande:
”Senare års investeringar för att utveckla Tomelilla idrottsplats till en mötesplats för
alla i Tomelilla har slagit väl ut. Antalet besökare har ökat stort. Padelbanan som har
byggts i samverkan med Tennisklubben är nu klar att tas i bruk. Då ökar antalet
besökare ytterligare.
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Trots att anläggningen ligger centralt i samhället är det många av besökarna som är
bilburna. Nuvarande parkeringsplatser längs Kyrkogatan och på parkeringen vid
Idrottsplatsen/Tennisanläggningen räcker inte till och skapar en ohållbar
trafiksituation.
Ett av problemen med parkeringen vid Idrottsplatsen/Tennisanläggningen är att det
inte går att markera parkeringsplatser. Det blir därför en ”ostrukturerad” parkering
där ytan inte utnyttjas optimalt. Platsen är dessutom svår att underhålla då
underbyggnaden och ytlagret är helt undermåligt och dränering saknas. Tidvis är
parkeringen en skamfläck för området.
Vi ser det som nödvändigt att ytan asfalteras och att p-platserna markeras. Vi har
tagit fram ett förslag till möjlig utformning som bifogas. Se det som en idéskiss. Det
är också viktigt att parkeringsytan utformas så den inte inbjuder till buskörning.
Vi är tre föreningar, Tomelilla Idrottsförening, Tomelilla Tennisklubb och Tomelilla
Scoutkår, som utnyttjar parkeringen och som bör involveras i den fortsatta
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§ 49 forts.
processen. Många som promenerar i Skogsbacken eller rastar hundar använder också
parkeringen.
Vi hoppas att kommunen så snart som möjligt tillgodoser våra önskemål.”
Planeringsingenjör Håkan Berggren föreslår att samhällsbyggnadsnämnden
yttrar sig enligt följande:
Ytan är väl använd som parkeringsplats och förvaltningen har förståelse för det
behov som uttrycks. Om man ska förändra beläggningen måste man hantera
dagvattenfrågan genom någon form av dränering. Samtidigt finns det olika alternativa
lösningar på asfalt genom exempelvis genomsläpplig asfalt och/eller
hålstensbeläggning. Platsen ligger i närheten av naturreservaten Skogsbacken. Vid ett
genomförande måste tillsynsmyndigheter länsstyrelse/miljöförbund rådfrågas för
miljöpåverkan. Kostnaden för projektet uppskattar vi till mellan 4 och 6 miljoner.
Detta är en fråga som investeringsberedningen bör yttra sig över. Därefter är det
möjligt att sätta sig ner i diskussion med berörda parter.
Ekonomiska konsekvenser
Det är ett kostsamt projekt som först bör hanteras i investeringsberedningen.
Barnperspektivet
En förbättring av parkeringssituationen skulle möjligtvis kunna leda till ökad trygghet
för barn som vistas i området.
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Miljöperspektivet
Enligt ovan krävs utlåtanden från tillsynsmyndigheter i frågan.
Uppföljning
Ingen uppföljning sker i samhällsbyggnadsnämnden förrän eventuellt projekt
beslutats.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara
medborgarinitiativet i enlighet med förvaltningens yttrande i ärendebeskrivningen.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, handlingsid: Ks 2022.394.
Remiss - Ksau § 18/2022 Medborgarinitiativ - Parkeringsplats Tomelilla idrottsplats,
handlingsid: Ks 2022.136.

Tidigare behandling
Ksau § 18/2022:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna medborgarinitiativet till
förvaltningen för beredning och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Sbn § 20/2022:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara
medborgarinitiativet i enlighet med förvaltningens yttrande i ärendebeskrivningen.
_________
Beslutet skickas till:
Tomelilla IF
Tomelilla Tennisklubb
Tomelilla Scoutkår
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 50

Dnr KS 2022/4

Anmälningsärenden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

1. Protokoll den 18 januari 2022, §§ 1-4 från revisorerna.
2. Revisorerna § 7/2022, Riskanalys och Revisionsplan 2022 för Tomelilla
kommun.
3. Intern kontrollplan 2022, byggnadsnämnden.
4. Byggnadsnämnden § 3/2022, Intern kontrollplan 2022.
5. Avtal - Lokalvård 2022, Förenade Service AB
6. SLUTLIG RoV 2022 Tomelilla kommunrevision, förkortad version.
7. Samhällsbyggnadsnämnden § 18/2022, Digitala infartsskyltat.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärenden till
handlingarna.

Beslutsunderlag
Signature reference: 22df3aaa-e4cb-469c-8dc1-bc61563d2bd9

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: Ks 2022.xxx.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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