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Tomelilla kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Martin Svensson (M) Johan Linander
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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

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

Handläggare:

Johan Linander
Kanslichef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
johan.linander@tomelilla.se

Tomelilla den 17 juni 2020                          Dnr KS 2020/1

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dialoger och informationsärenden ksau den 24 juni 
2020

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna

Ärendebeskrivning
1. Kommunpolis Anna Hagenkötter och tf. säkerhetssamordnare 

Helena Berlin
2. Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
3. HR-chef Johan Lexfors

- Information om genomförd lönekartläggning för 2019
- Medarbetarpriser

4. Ekonomichef Elisabeth Wahlström
- Plan för exploateringsredovisning

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 17 juni 2020.
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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

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

Handläggare:

Johan Linander
Kanslichef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
johan.linander@tomelilla.se

Tomelilla den 10 juni 2020 Dnr KS 2020/113

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse angående arbetsmiljöansvar

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar förtydliga att ansvaret för arbetsmiljön ligger 
på kommunstyrelsen och inte på kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ärendebeskrivning
Den 28 maj 2020 genomförde skyddsombud och HR-avdelningen en 
riskbedömning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 § 8 (ADI 
575) med anledning av att tjänstemän möter politiker i olika nämnder och 
därmed utsätts för psykosociala risker samt i dagsläget kan utsättas för 
smittorisk i samband med Covid 19.

Vid riskbedömningen identifierades arbetsmiljöansvaret som en riskkälla. 
Enligt riskbedömningen finns en allvarlig risk eftersom 
”arbetsmiljöansvaret ligger på KS och KS:au” och att det därför finns risk 
för att ”otydlighet uppstår i de politiska leden”.

Den föreslagna åtgärden blev ”att man politiskt tydliggör i vilket led, 
arbetsmiljöansvaret ligger”. 

Nuvarande reglementen och delegationsordning innebär att 
kommunstyrelsen har ytterst ansvar för arbetsmiljön, vilket inte har 
delegerats vidare i de politiska leden. Det innebär att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet ska hanteras och beslutas i kommunstyrelsen.

Enligt kommunstyrelsens reglemente är det arbetsutskottet som bereder 
och handlägger kommunens personalfrågor, men det innebär alltså inte att 
arbetsutskottet handlägger arbetsmiljöfrågor.

Tomelilla kommun är organiserad som en förvaltning med indelning i 
verksamhetsområden. Högsta tjänsteperson är kommundirektören. 
Kommunstyrelsens har den 28 januari 2019 fördelat arbetsmiljöuppgifter 
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till kommundirektör Britt-Marie Börjesson. 

Med detta anser förvaltningen att det är tydligt att arbetsmiljöansvaret 
ligger i kommunstyrelsen och inte i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att ärendet innebär några ekonomiska 
konsekvenser. 

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn. 

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 10 juni 2020.
Riskbedömning med anledning av att tjänstemän möter politiker i olika 
nämnder och därmed utsätts för psykosociala risker samt i dagsläget kan 
utsättas för smittorisk i samband med Covid 19, handlingsid: Ks 
2020.2048.
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Tomelilla kommunförvaltning, 
handlingsid: Ks 2020.2189.

Kommunledningskontoret

Johan Linander
Kanslichef

Beslutet skickas till:
HR-avdelningen
Skyddsombuden som deltog vid riskbedömningen
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                                                                   Riskbedömning 

Riskbedömning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 § 8 (ADI 575)
När ändringar av olika slag planeras i verksamheten ska arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva 
åtgärdas. Detta ska göras innan förändringen genomförs och avse tiden efter genomförd förändring. Medarbetare, skyddsombud och elevskyddsombud ska ges 
möjlighet att medverka när riskbedömning och handlingsplan görs.

Datum 2020-05-28 Deltagare i riskbedömningen Ann Nilsson, Zenita Thulin och Lars Häggquist

Verksamhet Tomelilla kommunförvaltning Enhet: Samtliga

Riskbedömning med anledning av : Att tjänstemän möter politiker i olika nämnder och därmed utsätts för psykosociala risker samt i dagsläget 
kan utsättas för smittorisk i samband med Covid 19

Riskbedömning Handlingsplan
Identifierade riskkällor Risker Allvarlig risk Annan risk Åtgärder Ansvarig Klart Kontroll och 

uppföljning
Att möteskulturen inte 
alltid följer 
kommunens 
värdegrunder

Att psykisk ohälsa 
uppstår

X Att man politiskt tar 
upp vikten av att följa 
kommunens 
värdegrunder i 
bemötande av 
personal.

Leif Sandberg Snarast Senast 15 dec 
2020

Svårigheten att skilja 
på givna förslag och 
budbäraren

Kommunen riskerar 
att tappa 
kompetens och 
personal 

X Att man politiskt tar 
upp vikten av att följa 
kommunens 
värdegrunder i 
bemötande av 
personal.

Leif Sandberg Snarast Senast 15 dec 
2020
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                                                                   Riskbedömning 

Riskbedömning Handlingsplan
Identifierade riskkällor Risker Allvarlig risk Annan risk Åtgärder Ansvarig Klart Kontroll och 

uppföljning
Arbetsmiljöansvaret Eftersom 

arbetsmiljöansvaret 
ligger på KS och 
KS:au finns risken 
för otydlighet 
uppstår i de 
politiska leden.

X Att man politiskt 
tydliggör i vilket led, 
arbetsmiljöansvaret 
ligger

Leif Sandberg Innan årets slut

Att 
Folkhälsomyndighetens 
anvisningar om att 
hålla avstånd inte alltid 
följs

Att kommunens 
tjänstemän utsätts 
för onödiga risker 
att smittas av 
Covid 19

X Att man följer 
Folkhälsomyndighetens 
anvisningar om att 
hålla avstånd  

Leif Sandberg Så fort som det är 
möjligt
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Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
 
Kommunfullmäktige har tillsammans med Kommunstyrelsen ett ansvar för resurser för 
arbetsmiljöarbete och att de fördelas till kommunens nämnder. 
 
Kommunstyrelsen har inom de budgetramar som satts, ansvar för att ha den personal 
och de resurser som behövs för att verksamheterna ska fungera och ska kvalitetssäkra att 
arbetsmiljölagen följs. Kommunstyrelsen fördelar skriftligen arbetsmiljöuppgifterna till 
kommunchefen samt ger kommunchefen i uppdrag att fördela arbetsmiljöuppgifterna 
vidare till verksamhetscheferna.  
 
Kommunstyrelsen fördelar skriftligen arbetsmiljöuppgifter till kommunchefen i egenskap 
av verksamhetschef för kommunledning. Före fördelningen ska Kommunstyrelsen förvissa 
sig om att kommunchefen har tillräckliga kunskaper, befogenheter och resurser för att ta 
emot fördelade arbetsmiljöuppgifter. 
 

Verksamheternas roll i arbetsmiljöarbetet 
Enligt AFS 2001:1 § 6 ska arbetsgivare fördela arbetsmiljöuppgifterna i verksamheten på 
ett sådant sätt att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift 
att verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. 
Arbetsgivaren skall se till att de som får uppgifterna har tillräcklig kompetens för att 
bedriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Likaså tillräckliga befogenheter 
och resurser för att kunna utföra uppdraget enligt 3 kap. Arbetsmiljölagen 
 
Verksamhetschefens ansvar 
Att skriftligen fördela arbetsmiljöuppgifter till enhetschefer eller motsvarande. Samt att 
före fördelning förvissa sig om att enhetschef eller motsvarande har tillräckliga kunskaper, 
befogenheter och resurser för att ta emot fördelade arbetsmiljöuppgifter. 
 
Rektor/förskolechef /enhetschef kan skriftligen vidarefördela specifika uppgifter inom 
arbetsmiljöområdet. 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 maj 2020

Justerandes sign

Fn § 63 Dnr FN 2020/56

Svar på motion - Angående skolresa till 
koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-
Birkenau

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses 
vara besvarad.

Reservation
Per-Olof Örnsved (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande om bifall 
till motionen och tilläggsyrkandet att en kostnadsberäkning ska göras.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har väckt frågan, som varit aktuell tidigare, om 
skolresor för högstadiet till Auschwitz-Birkenau genom motion. Syftet med 
resorna skulle vara att upplysa och påminna om de fruktansvärda brott mot 
mänskligheten som inträffade under förintelsen.

Skolan har utöver sitt kunskapsuppdrag ett bredare uppdrag. Skolan har ett 
tydligt värdegrundsuppdrag, vilket har som syfte att ge eleverna kunskaper 
om alla människors lika värde, grundläggande fri och rättigheter, frihet från 
diskriminering och ett demokratiskt förhållningssätt.

En studieresa till Auschwitz-Birkenau skulle kunna förenas med såväl skolans 
kunskapsuppdrag som det bredare värdegrundsuppdraget och utgöra ett 
värdefullt inslag. 

Rektor är ansvarig för hur skolan utformar sitt kunskaps-/och 
värdegrundsuppdrag och planerar detta i samråd med lärare och skolans 
övriga personal. Rektor har att tillse att utformningen följer av statliga 
styrdokument och kommunala målsättningar, dessa ger de yttre ramarna för 
skolans planering och genomförande. 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 maj 2020

Justerandes sign

§ 63 forts.

Motionären föreslår förvisso att frågan om studieresor ska utredas avseende 
möjligheter och ekonomi men en sådan utredning, tillika med passusen om 
finansiering av en eventuell skolresa med medel från kommunstyrelsen, 
skulle kunna leda till ett implicit beslut om att studieresor ska genomföras. 
Utredningen skulle därför kunna leda till en alltför långt gående och 
detaljerad styrning av skolans inre arbete.  

Ekonomiska konsekvenser
Studieresor innebär en ökad kostnad. För studieresor till Auschwitz-Birkenau 
kan externa medel eftersökas vilket innebär en möjlig hel-alternativt 
delfinansiering.

Barnperspektivet
Utifrån barnperspektivet finns det såväl positiva som negativa aspekter. 
Positivt är möjligheten till ett mycket konkret inslag i kunskapande. En 
studieresa till Auschwitz-Birkenau innebär samtidigt en emotionellt mycket 
stark upplevelse vilken kan sätta djupa spår hos deltagarna. 

Miljöperspektivet
Resor med kommunikationsmedel innebär en ökad miljöpåverkan.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses 
vara besvarad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse skolchef Johan Holmqvist, handlingsid: Fn 2020.1761.

  
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 31/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 66/2020: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till familjenämnden för yttrande.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 maj 2020

Justerandes sign

§ 63 forts.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Olof Örnsved (SD) yrkar bifall till motionen med tillägget att en 
kostnadsberäkning ska göras innan behandlingen i kommunstyrelsen. 

Christer Yrjas (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att familjenämnden beslutar i 
enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Skolchef Johan Holmqvist
Balanslista/Patrik Månehall
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Motion om att införa skolresa till koncentrations- och 
förintelselägret Auschwitz-Birkenau 
 
I skrivande stund (den 27 januari) är det 75 år sedan de kvarvarande fångarna befriades från 
förintelselägret Auschwitz-Birkenau. Dagen har av FN utlysts som Förintelsens minnesdag. Vi 
högtidlighåller minnet av alla de omkring 6 miljoner människor som föll offer för ett av de mest 
avskyvärda brott i historien och den mänskliga ondskans bottenlösa grymhet. 
 
Idag växer islamistiska och extremistiska krafter starkare runt om i vårt närområde. Spridning av 
symboler och flygblad från Nordiska motståndsrörelsen (NMR) har under de senare åren 
förekommit i vår kommun. I sociala medier sprids alla möjliga påståenden, som förringar eller 
rent utav förnekar att Förintelsen ägt rum. Vi ser också antisemitiska strömningar och terrordåd 
riktade mot judiska mål, som på ett kusligt sätt påminner om tidigare skeenden i vår historia. 
 
I tider när de som var med om Förintelsen blir allt färre blir det allt viktigare att hela tiden 
påminnas om vad som kan ske om människans mörkaste krafter får breda ut sig. Det finns 
fortfarande de som förnekar att Förintelsen överhuvudtaget ägt rum. Det är bara genom 
utbildning och kunskap som det går att möta och konfrontera hatet. 
 
Skolans undervisning om Förintelsen handlar om att undervisa om mänskliga beteenden, 
strukturer, historia, samhällskunskap och mycket, mycket mer. För att ge ytterligare tyngd till 
undervisningen anser vi Sverigedemokrater att det vore värdefullt om högstadieeleverna får 
möjlighet att göra ett studiebesök vid koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau i 
Polen. Om man väl har varit där och sett byggnaderna, gaskamrarna och krematorierna går det 
inte att negligera eller förtränga vad som faktiskt inträffade en gång i tiden när en hatideologi 
växte fram och frodades i vårt Europa. 
 
Att hedra ett minne handlar inte bara om att uppmärksamma en händelse. Det handlar lika 
mycket om att dra lärdom av historien och att göra allt i vår makt för att se till att det som hände 
då inte händer igen. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi Sverigedemokrater att: 
   

- Kommunfullmäktige ger familjenämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att 
högstadieeleverna i vår kommun får göra ett studiebesök vid koncentrations- och 
förintelselägret Auschwitz-Birkenau i Polen som ett led i historie- och 
samhällsundervisningen.  

- Kostnader kopplade till föreslagen studieresa tas från Kommunstyrelsen 

Per Gustafsson 
Gruppledare Sverigedemokraterna 
Antagen av Sverigedemokraterna Tomelilla 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 maj 2020

Justerandes sign

Von § 49 Dnr VON 2020/28

Svar på motion - Uppmärksamma även lång och 
trogen tjänst inom Daglig verksamhet

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen.

Reservationer
Mona Nihlén (V) och Axel Olsson (S) reserverar sig mot beslutet enligt 
skriftlig reservation, handlingsid: Von 2019.446

Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mona Nihlén (V) att personer 
som deltar i daglig verksamhet enligt LSS uppvaktas för lång och trogen 
tjänst enligt kommunens uppvaktningsreglemente:

 Arbetstagare som har en anställningstid på minst 25 år uppvaktas under 
högtidliga former (julbord på fullmäktiges decembersammanträde) och 
erhåller en valfri gåva motsvarande fn högst 6 000 kronor inklusive 
moms. 

 Arbetstagare som slutar eller avgår med pension efter minst tio års 
anställning uppvaktas med en gåva till ett värde av 800 kr. 
Anställningstiden behöver inte vara sammanhängande. 

Förutom ovanstående ingår även uppvaktning när en anställd fyller 50 år till 
ett värde av 800 kronor. Vid dödsfall hedras den avlidne med en krans eller 
liknande och ev flaggning. 

Daglig verksamhet är en rättighet för dem som tillhör målgruppen enligt 1 § 
1 och 2 Lagen om särskilt stöd (LSS), förutsatt att de inte arbetar eller 
studerar. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 maj 2020

Justerandes sign

§ 49 forts

En deltagare i daglig verksamhet är inte en arbetstagare. Det har aldrig varit 
och är inte lagstiftarens intentioner att likställa LSS insatsen daglig 
verksamhet med ett arbete för försörjning. 
Daglig verksamhet är inte en anställningsform och syftet med verksamheten 
är inte att producera varor eller tjänster. 

För den som vill ha ett lönearbete hjälper LSS handläggaren utifrån den 
enskildes önskemål och i samråd med honom eller henne, till med att 
undersöka alternativa vägar till arbete och ger stöd i kontakten med 
Arbetsförmedlingen (AF). 

AF har ett särskilt ansvar för unga under 30 år som har aktivitetsersättning 
inom socialförsäkringen. Som en del av uppdraget ska myndigheten 
samverka med Försäkringskassan för att hjälpa dessa unga till förvärvsarbete 
så att de klarar sin egen försörjning.

Daglig verksamhet fyller en stor funktion för att den enskilde ska känna 
meningsfullhet och leva som andra. I den mån det är möjligt ska dessa 
verksamheter efterlikna den ordinarie arbetsmarknaden, precis som 
motionären skriver. Denna inriktning avser hur verksamheten organiseras 
och syftar inte till att det ska vara anställningsliknande former.   

Då daglig verksamhet inte kan eller ska jämställas med ett lönearbete kan 
förvaltningen inte ställa sig bakom förslaget i motionen. 

Idag har ett femtiotal personer beslut på daglig verksamhet. Det kan tyckas 
behjärtansvärt att dessa också ska belönas på samma sätt som anställda med 
tillhörande uppvaktningar och middag med fullmäktige. 

Förvaltningen ser dock fler utmaningar än lagens intentioner om förslaget 
skulle komma att realiseras. En försvårande omständighet är dels att den 
aktuella målgruppen inte har en formell anställning inom kommunen och då 
måste den kommunala likställighetsprincipen säkerställas. Vad är ett sakligt 
skäl för att en icke anställd får ta del av kommunens reglemente för 
anställda? 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 maj 2020

Justerandes sign

§ 49 forts

Om sakliga skäl är att alla som har en insats enligt LSS ska behandlas lika 
innebär det att de som har andra insatser enligt LSS också måste omfattas av 
uppvaktningsreglementet vad gäller ex uppvaktning på 
födelsedagar. Kommuner får heller inte ge understöd till enskilda om det inte 
framgår av en särskild lag att detta är tillåtet som ex Socialtjänstlagen. 

Dels bör både direkta och indirekta kostnaderna beräknas. Sistnämnda skulle 
kunna bli mycket resurskrävande om förslaget ska realiseras. 

Till de direkta kostnaderna ska även läggas kostnader för det administrativa 
arbetet och för den personal som behöver närvara för att den enskilde ska 
kunna känna sig trygg vid evenemanget med hedersbelöning.

Idag uppmärksammar personalen på daglig verksamhet avslut och 
födelsedagar med någon ”gofika”, tårta eller kakor som deltagare bakat 
tillsammans och en liten blomma. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom förvaltningen för Stöd och omsorg, avdelning  
Vård och omsorg

Ekonomiska konsekvenser har beaktats i förslaget då förslaget medför 
kostnader utanför ramen. 
Barnperspektivet är inte aktuellt i ärendet.
Miljöperspektivet är inte direkt applicerbart på ärendet.  

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 maj 2020

Justerandes sign

§ 49 forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson 2020-04-30, handlingsid: Von 
2020.400.
Ksau § 59/2020 handlingsid: Von 2020.202
Vonau § 28/2020 handlingsid: Von 2020.417

Tidigare behandling
Ksau § 59/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden för 
yttrande.
Vonau § 28/2020: Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen.
14, § 28/2020
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2020

Justerandes sign

Ks § 94 Dnr KS 2020/117

Skrivelse till kommunstyrelsen angående kostnader 
utöver lagkrav

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsens 
arbetsutskott för beredning.

Ärendebeskrivning
Per Gustafsson (SD) har den 28 maj 2020 inkommit med skrivelse med 
följande lydelse:

”Att det från politikens sida finns behov av att få ytterligare insikt i var och 
hur det finns möjlighet att göra tydliga politiska budgetprioriteringar lär 
knappast vara någon tvistefråga. Det ekonomiska utrymmet krymper alltmer, 
det letas besparingar överallt. Det är då mycket viktigt att öka möjligheterna 
att göra politiska prioriteringar att väga av mot de prioriteringar 
tjänstemannaorganisationen gör åt oss. 

Att vi ökar den politiska förståelsen för och insikten i de tjänstemannaförslag 
vi får till oss bör rimligen vara helt okontroversiellt och en sak som gagnar all 
politik. Att ha så tydliga ekonomiska underlag för politiken som möjligt är 
inte bara nödvändigt, det är vår skyldighet att utforma budgetunderlag på ett 
så begripligt och tydligt sätt som möjligt. Vi ser därför att det finns behov av 
att förtydliga budgetunderlagen från förvaltningarna inför nästkommande 
budgetår.

Sverigedemokraterna yrkar därför att:

1. Inför budget 2021 ge förvaltningen i uppdrag att kartlägga och redovisa till 
politiken:
Samtliga medel som går till verksamhet som inte är lagkrav så politiken kan ta 
finansiell ställning.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2020

Justerandes sign

§ 94 forts.

2. Inför budget 2021 ge förvaltningen i uppdrag att kartlägga och redovisa till 
politiken:
Samtliga medel för de delar av lagstadgad verksamhet som bedrivs utöver 
minimikrav så politiken kan ta finansiell ställning.”
  
Beslutsunderlag
Skrivelse angående kostnader utöver lagkrav, handlingsid: Ks 2020.1963.
  
Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) yrkar att skrivelsen ska överlämnas till kommunstyrelsens 
arbetsutskott för beredning. 

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2020

Justerandes sign

Ks § 95 Dnr KS 2020/69

Skrivelse till kommunstyrelsen angående ersättning 
till gymnasieelever med anledning av ökade kostnader 
under distansundervisning

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsens 
arbetsutskott för beredning.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) har den 1 juni 2020 inkommit med skrivelse med 
följande lydelse:

”I mitten av mars meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att 
gymnasieskolan skulle övergå till distansundervisning på grund av 
Coronapandemin. Beslutet har lett till att eleverna och deras vårdnadshavare 
fått extra utgifter för mat. Sedan mitten av april, sex veckor efter att 
distansundervisningen infördes, har elever vid Ystad Gymnasium möjlighet 
att beställa och hämta ut lunch. Denna möjlighet gäller inte för elever som 
studerar vid andra gymnasieskolor. För en del familjer och elever är denna 
utgift extra kännbar.

För en del innebär det att de pengar som eleverna tjänar in under 
sommarlovet kommer behöva gå till att täcka upp för de ökade utgifter som 
uppstått under våren. Socialdemokraterna menar att det är rimligt att 
eleverna och deras vårdnadshavare ersätts för den extra utgift som 
distansundervisningen inneburit. Vidare menar vi att kommunen ska 
återkräva den del av skolpengen som utgör skollunch för de elever som inte 
haft möjlighet att tillgodo räkna sig skollunch under vårterminen.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi

att Tomelilla kommun ersätter gymnasieeleverna för extra 
kostnader i samband med distansundervisningen

att Tomelilla kommun återkräver den del av skolpengen som avser 
skollunch för den tid eleverna inte serverats skollunch.”
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2020

Justerandes sign

§ 95 forts.

  
Beslutsunderlag
Ersättning till gymnasieelever med anledning av ökade kostnader under 
distansundervisning, handlingsid: Ks 2020.2041.
  
Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) yrkar att skrivelsen ska överlämnas till kommunstyrelsens 
arbetsutskott för beredning. 

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

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

Handläggare:

Ingrid Järnefelt                                             
Terese Bruhn
Plan- och byggchef                                       
Planarkitekt
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
terese.bruhn@tomelilla.se

Tomelilla den 7 februari 2020 Dnr KS 2020/31

Kommunstyrelsen

Detaljplan för Tomelilla 10:239

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnad i uppdrag att i nytt förslag 
till detaljplan pröva bostadsbebyggelse med tillhörande grönområde och 
infrastruktur för del av fastigheten Tomelilla 10:239 inom och i närmast 
anslutning till rött skrafferat område på kartbilaga.

Ärendebeskrivning
I gällande detaljplan S 68 (lagakraftvunnen 1973-10-29) och S 114 
(lagakraftvunnen 1991-08-15) är fastigheten planlagd för bostäder samt 
allmän plats för gata, park och plantering. Befintlig högspänningsledning 
som skär av området ska under 2020 rivas. Kommunen vill nu planera för 
fler bostadstomter på område som är planlagt för allmän plats, park och 
plantering. För att kunna möjliggöra fler bostadstomter krävs ny detaljplan 
som tillåter bostäder som användning. 
En liten del av det föreslagna planområdet är inte detaljplanelagt.

I gällande Översiktsplan 2025 med utblick mot 2040 lyfts möjligheten att 
utveckla bostadsområde på åkermark av sämre beskaffenhet och där 
konflikten med de areella näringarna hanteras på ett bra sätt. Berörd icke 
detaljplanerad mark är av klass 6 (mindre lämplig) och bör därför kunna 
användas till tomter för bostadsbebyggelse. Det planerade planområdet 
ligger i direkt närhet till ett större bostadsområde, folkhögskola, 
grundskola och sporthall vilket höjer planområdets potential och 
attraktionskraft.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna för att ta fram och genomföra planen bedöms motsvara de 
intäkter som framtida tomtförsäljning och anslutningsavgifter för vatten 
och avlopp. 

Barnperspektivet
Placeringen av de tilltänkta bostäderna är sådan att barn och ungdomar i 
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området har direkt tillgång till barnomsorg och skola via trygga 
trafikseparerade gång- och cykelstråk. Att underlätta för barn och 
ungdomar att cykla kan på sikt bidra till bättre folkhälsa. 

Miljöperspektivet
Den tänkta utbyggnaden innebär förtätning av tätorten. Korta promenad 
och cykelvänliga avstånd kan bidra till att fler väljer cykel framför bil för 
korta transporter. Detta kan i sin tur bidra till att minska utsläpp av 
växthusgaser. 

Beslutsunderlag
Denna tjänsteskrivelse daterad 2020-02-07
Kartbilaga daterad 2020-02-07
Gällande detaljplaner S 68 och S 114

Samhällsbyggnad
Ingrid Järnefelt                                             Terese Bruhn
Plan- och byggchef                                       Planarkitekt

Beslutet skickas till:
Ingrid Järnefelt, plan- och byggchef
Terese Bruhn, planarkitekt
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2020

Justerandes sign

Ksau § 55 Dnr KS 2020/31

Detaljplan för Tomelilla 10:239

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet i avvaktan på att 
exploateringsredovisningen presenteras.

Ärendebeskrivning
I gällande detaljplan S 68 (lagakraftvunnen 1973-10-29) och S 114 
(lagakraftvunnen 1991-08-15) är fastigheten planlagd för bostäder samt 
allmän plats för gata, park och plantering. Befintlig högspänningsledning som 
skär av området ska under 2020 rivas. Kommunen vill nu planera för fler 
bostadstomter på område som är planlagt för allmän plats, park och 
plantering. För att kunna möjliggöra fler bostadstomter krävs ny detaljplan 
som tillåter bostäder som användning. 
En liten del av det föreslagna planområdet är inte detaljplanelagt.

I gällande Översiktsplan 2025 med utblick mot 2040 lyfts möjligheten att 
utveckla bostadsområde på åkermark av sämre beskaffenhet och där 
konflikten med de areella näringarna hanteras på ett bra sätt. Berörd icke 
detaljplanerad mark är av klass 6 (mindre lämplig) och bör därför kunna 
användas till tomter för bostadsbebyggelse. Det planerade planområdet ligger 
i direkt närhet till ett större bostadsområde, folkhögskola, grundskola och 
sporthall vilket höjer planområdets potential och attraktionskraft.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna för att ta fram och genomföra planen bedöms motsvara de 
intäkter som framtida tomtförsäljning och anslutningsavgifter för vatten och 
avlopp. 

Barnperspektivet
Placeringen av de tilltänkta bostäderna är sådan att barn och ungdomar i 
området har direkt tillgång till barnomsorg och skola via trygga 
trafikseparerade gång- och cykelstråk. Att underlätta för barn och ungdomar 
att cykla kan på sikt bidra till bättre folkhälsa. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2020

Justerandes sign

§ 55 forts.

Miljöperspektivet
Den tänkta utbyggnaden innebär förtätning av tätorten. Korta promenad och 
cykelvänliga avstånd kan bidra till att fler väljer cykel framför bil för korta 
transporter. Detta kan i sin tur bidra till att minska utsläpp av växthusgaser.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnad i uppdrag att i nytt förslag till 
detaljplan pröva bostadsbebyggelse med tillhörande grönområde och 
infrastruktur för del av fastigheten Tomelilla 10:239 inom och i närmast 
anslutning till rött skrafferat område på kartbilaga.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Terese Bruhn, handlingsid: Ks 2020.795.
Rött skrafferat område, handlingsid: Ks 2020.796.
Illustrationsplan, handlingsid: Ks 2020.797.
Gällande detaljplan, S 68 beskrivning m m, handlingsid: Ks 2020.798.
Gällande detaljplan, S 68 plankarta, handlingsid: Ks 2020.799.
Gällande detaljplan, S 114 planbeskrivning, handlingsid: Ks 2020.800.
Gällande detaljplan, S 114 plankarta, handlingsid: Ks 2020.801.
  
Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
besluta bordlägga ärendet i avvaktan på att exploateringsredovisningen 
presenteras.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar i enlighet med Per-Martin Svenssons förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Plan- och byggchef Ingrid Järnefelt
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

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

Handläggare:

Johan Linander
Kanslichef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
johan.linander@tomelilla.se

Tomelilla den 18 juni 2020 Dnr KS 2020/2

Kommunstyrelsen

Redovisning av anmälningsärenden ksau den 24 juni 
2020

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen av anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Protokoll den 28 maj 2020, §§ 24-42 från Tomelilla-Ystad-Sjöbo 

överförmyndarnämnd.
2. Protokoll den 29 maj 2020, §§ 57-67 från familjenämnden.
3. Protokoll den 28 maj 2020, §§ 45-51 från vård och 

omsorgsnämnden.
4. Protokollsutdrag den 3 juni 2020, § 159, från Sjöbo kommun, 

kommunstyrelsens arbetsutskott – Framkomlighet för 
kollektivtrafiken på väg 11.

5. Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden den 29 maj 2020, §§ 38-
47.

6.   Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden den 29 maj 2020,
      § 47 – Anläggningsavgift för VA-anslutning Kamelen 1 och 2.
7. Protokoll den 9 juni 2020 från bolagsstämma Österlens 

Kommunala Renhållnings AB §§ 1-14.
8. Skrivelse den 11 juni 2020 från Elna Jolom, Norra Björstorp 121, 

Brösarp – Ett Hållbart Österlen nu och i framtiden.
9. Delårsrapport tertial 1 2020 – Sydöstra Skånes 

Räddningstjänstförbund.
10. Protokoll från central Samverkansgrupp den 12 mars 2020.
11. Protokoll från kommunstyrelsen den 3 juni 2020 §§ 68-96.
12. Sammanträdesprotokoll den 1 juni 2020, §§ 20-28 för 

medlemskommuner Sydöstra Skånes Räddningstjänst.
13. Protokoll den 29 maj 2020 från ordinarie bolagsstämma med 

Österlenhem AB.
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14. Protokoll den 29 maj 2020 vid ordinarie bolagsstämma med 
Tomelilla Industri AB.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 18 juni 2020 från kommunledningskontoret.

Kommunledningskontoret

Johan Linander
Kanslichef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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