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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

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

Tomelilla den 30 april 2021                          Dnr KS 2021/3

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dialoger och informationsärenden ksau den 5 
maj 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna

Ärendebeskrivning
1. Kommunpolis Birthe Parkhagen och säkerhetssamordnare Helena 

Berlin kl. 08.30
2. Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
3. Budgetdialog med kommunfullmäktiges presidium kl. 09.00

- Kommunfullmäktiges budget 2022
- Revisorernas budget 2022

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 30 april 2021.
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Handläggare: Katrin Högborn 
Titel: Kommunikationschef
E-post: katrin.hogborn@tomelilla.se
Telefon: 0417-182 30
Mobil: 0709-95 82 30

Diarienummer: KS 2021/72

Datum 8 april 2021

Tjänsteskrivelse - riktlinjer visionsmedel

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar ”Riktlinjer för Tomelilla kommuns visionsmedel”. 

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. 

Ärendebeskrivning
I december 2020, antog kommunfullmäktige Tomelilla kommuns nya vision som ska 
gälla till 2030.

Den lyder: ”I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår 
gemensamma innovationskraft ger näring och hållbar tillväxt.”

Kommunfullmäktige beslutade också om att, från och med 2021, som ett stöd dela ut 
medel till invånare, föreningar och företag som önskar förverkliga idéer som bidrar 
till att visionen uppfylls. 
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I dokumentet ”Riktlinjer för Tomelilla kommuns visionsmedel”, specificeras kriterier 
för bidraget samt processen från ansökning till beslut om tilldelning och uppföljning.

Som beslutande organ för tilldelning av medel, föreslår förvaltningen 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Förvaltningen föreslår också att en bedömningsgrupp bestående av 
kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med vardera två representanter från 
Tomelillas förenings- och näringsliv, utses. 

Av tidsmässiga skäl, bedömer förvaltningen inte det realistiskt med två 
ansökningsomgångar under detta första år. Alla ansökningar som inkommer bör 
bedömas vid enbart hösttillfället. 

Ekonomiska konsekvenser
Maximalt 200 000 kronor om året i bidragsstöd. Mindre omkostnader som 
exempelvis eventuella marknadsföringskostnader, kan tillkomma. 

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.  

Miljöperspektivet
Då detta perspektiv tydligt finns med i Tomelilla kommuns vision, kan visionsmedlen 
komma att stötta idéer som bidrar till en miljömässig hållbarhet. 

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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunikationschef Katrin Högborn, 2021-04-09.

Kf § 159/2020, handlingsid. Ks 2020.153 ”Vision för Tomelilla kommun”.

Riktlinjer för Tomelilla kommun s visionsmedel, handlingsid: Ks 2021.xxx.
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Kommunledningskontoret

Katrin Högborn

Kommunikationschef

Beslutet skickas till:

Kommundirektör 

Utvecklingschef 

Kommunikationschef

5



tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Kommunfullmäktige

Handläggare: Leif Sandberg (C) 
Titel: Ordf. Kommunstyrelsens arbetsutskott
E-post: leif.sandberg@tomelilla.se
Telefon:  
Mobil: 0709958250

Diarienummer: KS 2021/86

Datum 29 april 2021

Initiativärende strategi för 
medborgardialog

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för medborgardialog i Tomelilla 
kommun. 

Ärendebeskrivning
Under 2020 genomförde Tomelilla kommun SKR:s Kommunkompass. I analysen, 
som kommunen fick i januari 2021, utvärderades bland annat hur framgångsrik 
Tomelilla kommun är som demokratiaktör:

”Intrycket utvärderarna får är att finns både en ambition och ett intresse i 
kommunen att föra dialog med medborgarna, men att det saknas en tydlig strategi 
kring hur och när kommunen ska använda sig av medborgardialoger. Sunne, Piteå 
och Ängelholm är tre kommuner som arbetar systematiskt och strategiskt med 
medborgardialog.”

Ett av de tydliga förbättringsförslag som läggs fram är följaktligen: ”Tydligare strategi 
och systematik kring medborgardialoger”.

Eftersom det är kommunfullmäktige som ska anta strategin är det, i enlighet med 
reglemente för hantering av styrdokument i Tomelilla kommun också 
kommunfullmäktige som ska ge uppdraget att utarbeta den. För att Tomelilla 
kommun i god tid före valet 2022 ska ha en utarbetad strategi bör 
kommunfullmäktige snarast ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för 
medborgardialog.
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Vid framtagande av strategin ska särskilt Sunnemodellen studeras. I Sunne kommun 
har ”Riktlinjer för Sunnemodellen – ett verktyg för dialog” tagits fram. I modellen 
används en delaktighetstrappa som är intressant: Information-Konsultation-Dialog-
Inflytande-Medbeslutande. Detta beskrivs i riktlinjerna:

”I varje enskild process ska det tas beslut om syftet med medborgardialogen och var i 
delaktighetstrappan vi väljer att gå in. Förutsättningarna och påverkansmöjligheterna 
ska göras tydliga för alla inblandade – politiker, tjänstemän och medborgare.

Det är viktigt att skapa rätt förväntningar, eftersom detta påverkar både resultatet 
och klimatet under arbetet. Påminn om det under processen och ta det aldrig för 
självklart.

• vill vi informera?

(exempel på metoder: informationsmöte, trycksak, affischer, film, webb, sociala 
medier, media)

• vill vi konsultera?

(exempel på metoder: fokusgrupper, fysiska eller digitala paneler, Mystery Shopping 
som undersöker kvaliteten i en tjänst)

• vill vi låta medborgarna möta andra för att föra dialog om frågor som rör 
samhällets utveckling?

(exempel på metoder: dialogcafé, rådslag, walk and talk, expertpanel, SWOT-möte)

• vill vi ge medborgarna möjlighet att vara medskapande och få inflytande från 
identifiering av behov, utveckling av alternativ, val av förslag/lösningar?

(exempel på metoder: framtidsverkstad, workshops där viktiga intressenter arbetar 
tillsammans)

• vill de förtroendevalda delegera ett ansvar - medbeslutande?

(exempel på metoder: råd med beslutanderätt, medborgarbudget)”

Givetvis kan även andra kommuners metoder studeras och särskilt Piteå och 
Ängelholm som omnämns i Kommunkompassens utvärdering.

Ekonomiska konsekvenser
Att ta fram en strategi innebär en kostnad i form av tjänstemannatid. Själva strategin 
kan visserligen föranleda vissa kostnader, men det är för tidigt för att bedöma.

Barnperspektivet
En strategi för medborgardialog påverkar även den dialog som ska ske med barn och 
ungdomar, men själva uppdraget till förvaltningen att ta fram en strategi berör inte 
barn nämnvärt.
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Miljöperspektivet
Uppdraget att ta fram en strategi påverkar inte miljön nämnvärt.

Uppföljning
Strategin bör tas fram så att den kan antas av kommunfullmäktige senast hösten 
2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande Leif Sandberg (C) och 
kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson (M), 29 april 2021.

Kommunledningskontoret

Leif Sandberg (C)

Ordf. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Martin Svensson (M)

Ordf. Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Handläggare: Johan Linander 
Titel: Kanslichef
E-post: johan.linander@tomelilla.se
Telefon:   
Mobil:   

Diarienummer: KS 2020/118

Datum 28 april 2021

Tjänsteskrivelse förlängning av lag om 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ställa sig bakom att kommunstyrelsens 
ordförande Per-Martin Svensson (M) med stöd av kommunallagen 6 kap § 39 
beslutar att tillsynsuppgifterna som följer av kommande förlängningar av lag om 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen även fortsättningsvis ska skötas av 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Ärendebeskrivning
Ystad-Österlenregionens miljöförbund har inkommit med en skrivelse till Tomelilla 
kommun om en trolig förlängning av lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen. Lagen gällde från början den 1 juli till den 31 december 2020, men 
har därefter förlängts till den 31 maj 2021. 

Regeringen har nyligen lagt fram en proposition om att lagen ska förlängas ytterligare 
till den 31 september 2021, men redan finns ytterligare förslag om förlängning till 
den 31 januari 2022. Lagändringen har ännu inte antagits av riksdagen.

Lagen innebär att kommunerna fortsatt har tillsynsansvaret och Tomelilla kommun 
har möjlighet att genomföra tillsynen själv eller besluta att tillsynen även 
fortsättningsvis ska skötas av miljöförbundet. 
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Tomelilla kommun ser inte det som ett alternativ att själv genomföra denna tillsyn. 
Miljöförbundet har betydligt bättre möjligheter att klara av det eftersom de har 
genomfört denna tillsyn under hösten 2020 och våren 2021. Därför bör 
tillsynsuppgifterna som följer av kommande förlängningar av lag om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen även fortsättningsvis ska skötas av Ystad-
Österlenregionens miljöförbund.

Ekonomiska konsekvenser
Den del av statens riktade stöd som tillfaller Tomelilla kommun ska tillfalla 
miljöförbundet.

Barnperspektivet
För såväl barn som vuxna är det viktigt att tillsyn sker på aktuella serveringsställen.

Miljöperspektivet
Frågan berör inte miljön nämnvärt.

Uppföljning
Lagen är tillfällig och ska i första hand gälla till den 31 september 2021. Om inte 
lagen förlängs så avslutas miljöförbundets uppdrag automatiskt vid denna tidpunkt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 28 april 2021.

Underrättelse - Förlängning av lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen, handlingsid: Ks 2021.1497.

Kommunledningskontoret

Johan Linander

Kanslichef
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Beslutet skickas till:

Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Ystads kommun

Simrishamns kommun

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2021

Justerandes sign

Sbn § 6 Dnr SBN 2020/326

Remiss - Motion angående hastigheten på 
Byavägen

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att besvara kommunstyrelsens 
arbetsutskott utifrån förvaltningens yttrande, handlingsid: Sbn 2021.81

Ärendebeskrivning
Per Gustafsson (SD) och Thony Blomgren (SD) har lämnat in motion 
angående hastigheten på Byavägen med följande lydelse:
”Byavägens sträckning består numera av fyra hastighetsskyltningar, växlande 
30- resp. 40 km/h, vilket gör fem skiftande hastigheter på denna 
förhållandevis korta sträcka. Trafiken blir ojämn och ryckig, vilket i sin tur 
ger upphov till otydlighet och irritation bland trafikanter.
30 km -sänkningen vid Byavångsskolan respektive kyrkans förskola är 
berättigad under skoltid, dock inte under all annan övrig tid.
Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:
Att i första hand tilläggsskylta under respektive 30-skylt om lämplig 
tidsangivelse, ex 7.00 – 17.00, med svart text samt övertäckning av 30-
skyltarna vid längre lov och helger.
alternativt
Att i andra hand permanent enhetliggöra hastighetsbegränsningen över hela 
Byavägens sträckning.”

Samhällsbyggnadsverksamhetens yttrande:
Förvaltningen jobbar aktivt med att öka förståelsen och efterlevnaden av 
trafikregler.
Alternativ 1, ser vi som det förlag som gynnar tydligheten bäst och 
förvaltningen kommer att arbeta fram beslutsunderlag till 
samhällsbyggnadsnämnden för nya trafikföreskrifter.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen ser inga betydande ekonomiska konsekvenser av beslutet.

Barnperspektivet
Beslutet syftar till att öka trafiksäkerheten och barns trygghet i trafiken.
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2021

Justerandes sign

§ 6 forts.

Miljöperspektivet
Förvaltningen ser inga betydande påverkan utifrån miljöperspektivet av 
beslutet

Uppföljning
Förvaltningen ser inga behov av uppföljning för konsekvenserna av beslutet.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att besvara kommunstyrelsens 
arbetsutskott utifrån förvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, handlingsid: Sbn 
2021.81
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 279/2020, handlingsid: Ks 2020.3056.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 279/2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Medborgarinitiativ

Förnamn
Jan

E-post
janingelstedt@gmail.com

Efternamn
Berntsson

Telefon
0732632156

Förslag och motivering

Förslag
Jag vill att kommunen tar bort statyn med hjärtat vid stationen.

Motivering
Denna staty har varit där tillräckligt länge. Den har kramat sönder ett anna
rs mycket vackert stationsområde i mer än 10 år. Ta bort den och satsa på
att göra stationsområdet vackert och inbjudande för alla resande som kom
mer hit eller väntar på att åka iväg härifrån

 

Ärendenummer: 210415-medborgarinitiativ-Q89S

Medborgarinitiativ

Ärendenummer: 210415-medborgarinitiativ-Q89S
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Medborgarinitiativ

Förnamn
Christoffer

E-post
Christoffer_akesson@outlook.com

Efternamn
Åkesson

Telefon
0733-25 08 17

Förslag och motivering

Förslag
Hej, Barnen i Brösarp önskar att det byggs en skatepark i byn som kan bli 
en samlingsplats för dem. Många tycker även om parkour-anläggningen so
m finns i Sjöbo och önskar något liknande. Detta i kombination med en mul
tiarena med konstgräs hade uppskattats av ungdomarna och lockat fler ba
rnfamiljer till byn.

Motivering
Det behövs mer aktivering för byns barn/ungdomar som inte direkt har någ
on samlingsplats idag. Vi får ofta åka iväg till skateparker och andra typer 
av anläggningar i grannkommuner och till Tomelilla för denna typ av aktive
ring. Vi känner att det satsats mer i Tomelilla senaste åren och att det nu ä
r dags för byarna att få lite fler möjligheter till aktivering. I närliggande orter
som Degeberga hittar vi konstgräsplan, padelbana, beachfotbollplan och l
öparbana. I Sjöbo finns en fin skatepark, parkour-anläggning och en mäng
d MTB-slingor. En by som Brösarp med mycket turism och med ökande an
tal barnfamiljer bör kunna stoltsera med någon typ av anläggning för barn 
och ungdomar. Mvh familjen Åkesson

Ärendenummer: 210419-medborgarinitiativ-FBFH

Medborgarinitiativ

Ärendenummer: 210419-medborgarinitiativ-FBFH
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Ärendenummer: 210419-medborgarinitiativ-FBFH
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Handläggare: Johan Linander 
Titel: Kanslichef
E-post: johan.linander@tomelilla.se
Telefon: AnsvarigTlfn
Mobil: AnsvarigTlfMobil

Diarienummer: KS 2021/4

Datum 27 april 2021

Redovisning av anmälningsärenden den 
5 maj 2021

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

Ärendebeskrivning
Redogör för ärendet. Texten kan flyttas till beslutsdokumentet. De tre nedanstående 
rubrikerna ska alltid finnas med

1. Protokoll den 14 april 2021, §§ 32-51 från kommunstyrelsens arbetsutskott.

2. Protokoll den 24 mars 2021, §§ 15-18 från revisorerna.

3. Protokoll den 8 april 2021, §§ 20-36 från ÖKRAB.

4. Protokoll den 22 april 2021, §§ 19-23 från Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd.

5. Protokoll den 20 april 2021, §§ 19-21 från revisorerna.

6. Protokoll den 21 april 2021, §§ 69-82 från kommunstyrelsens arbetsutskott.

7. Protokoll den 19 april 2021, § 31, från Ystad-Österlenregionens miljöförbund 
– Direktionen – Uppföljning kvartal 1.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret den 27 april 2021.
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Kommunledningskontoret

Johan Linander

Kanslichef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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