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Tomelilla den 6 september 2022                          Dnr KS 2022/3 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 
 
 

Dialoger och informationsärenden ksau den 14 
september 2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna 
 
Ärendebeskrivning 

1. Kommunpolis Per Hansson och säkerhetssamordnare Niklas 
Månsson kl. 8.30 

2. Kommundirektör Britt-Marie Börjesson 
3. Verksamhetsutvecklare Stefan Persson 

- Innovationsportföljen 
4. Näringslivschef Henrik Lundblad 
5. Diskussion visionsmedel med representanter näringsliv och 

föreningsliv 
 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 6 september 2022. 
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Ansökningar till visionsmedel HT 
2022

Sökande Titel Kort sammanfattning av projekt  Sökt belopp Koppling till vision Uppfyller krav för att gå vidare till bedömning? Koppling till Visionen Genomförbarhet Kommentar från beredningsgruppen
Företag

Hampa-FoodTech Tomelilla

Vi söker medel som skulle verka som delfinansiering i 
en ansökan vi gjort till Länsstyrelsen "Företagsstöd" 
där vi har beviljats 40 % investering av Länsstyrelsen i 
det fall vi har säkrat 60% finansiering från annan. 
Medel är till finansering av skalmaskin för att skala EU-
certifierad industrihampa . 

      100 000,00 kr Genom att investera i en 
skalmaskin som skalar 
egna och andras EU-
certifierade 
industrihampafrön - kan 
vi bidra till ökad näring 
och hållbar tillväxt.

Ja Ja Ja om de kan lösa mellanskillnad. Nyetablering i Tomelilla. Bifogat ansöka 
till Länstyrelsen

Förening

Fler ridsporttävlingar i Tomelilla Kommun

Österlens Ryttarförening har i flera år hyrt in sig på 
Tomelilla ponnytravklubbs anläggning för våra årliga 
hopptävlingar.
Marken består av gräsbevuxen sand och är lämplig för 
ändamålet.
Vår vision är att tillsammans med TPTK utveckla banan så 
det kan hållas fler tävlingar varje sommarhalvår, 
ponnytrav givetvis, men även ridsportgrenarna hoppning 
och working equitation, kanske dressyr också.

        40 000,00 kr 
Att ordna en 
ridsportstävling kräver 
engagemang av många. 
Med en tävlingsplatsen där 
det blir enklare eftersom 
saker finns på plats vågar o 
orkar fler ungdomar prova 
på att vara funktionärer o 
tävlingsledare. Det 
utvecklar känslan av att 
kunna genomföra idéer 
tillsammans även i andra 
sammanhang.

Ja Svag Ja

Förening

Belysning motionsslingan Smedstorp

Motionsslingan i Smedstorp är flitigt utnyttjad under den 
ljusa tiden av året. Genom att få belysning av slingan 
kommer den utnyttjas ännu mer. Till nytta för alla i 
Smedstorp men även för personer från intilliggande byar 
som utnyttjar slingan.

10.000 - 38.125kr

Med en ökad tillgänglighet 
av motionsslingan ökar vi 
attraktionskraften för att 
bo, verka och besöka 
Tomelilla Kommun. 
”Tomelilla på Österlen - en 
kreativ och hållbar bit av 
Skåne”

Ja Svag Ja

Företag

"Hampa från Tomelilla - matkultur, kreativitet, 
innovationskraft och hållbar tillväxt.”

Produktion 1 X 3 minuter säljande film för att visa på hur 
hampa odlad i Tomelilla och/eller hampaentreprenörer 
med utgångspunkt I Tomelilla på Österlen bidrar till odling 
av matkultur o kreativitet. Hur hampan som 
innovationskraft faktiskt ger näring o hållbar tillväxt.

      100 000,00 kr 

Vår gemensamma 
innovationskraft dvs vår 
som att visa på de projekt 
som projekten SHI - Svensk 
Hampaindustri har med 
hampa med utgångsplats 
från Tomelilla bidrar till 
näring och hållbar tillväxt.

Ja Leverantör för film är dock från Simrishmanskommun Ja Ja om de kan lösa mellanskillnad.

Företag

Hampa - från matkultur till kreativitet, 
innovationskraft och hållbar energi. 

Vi söker medel för att köpa in en maskin i mindre skala för 
att kunna separera fiber och vedämnen från varandra - 
från stammen av EU-certifierad industrihampa. 
Vedämnena sk skävor kommer blandas med cement, kalk 
och/eller lera som Polymorf fyller de 3D-printade glada 
barn som Multiplera och Muralcentralen har tagit fram 
som ett kreativt deltagandeprojekt tillsammans med barn 
och unga för att vara en del av Skåneleden. Stammarna är 
svinn från hampa som odlas för matkultur av företag med 
säte i Tomelilla kommun.

      100 000,00 kr 

Med denna maskin visar 
på hur något som odlas för 
matkultur går till 
kreativitet. Att ha dessa 
skulpturer längsmed 
Skåneleden i Tomelilla 
kommun skulle bidra till 
destinationsutveckling och 
platsskapande- detta 
bidrar till gynnbar näring 
och hållbar tillväxt

Ja Ja Ja om de kan lösa mellanskillnad.
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Kommunstyrelsen 

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

Diarienummer: KS 2022/115 
 
Datum 28 augusti 2022 

 

Tjänsteskrivelse sammanträdesplan 
kommunstyrelsen 2023 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesplan 2023 inklusive riktlinjer 
för arbetsutskottet. 

Kommunstyrelsen beslutar att hålla sammanträden den 11 januari, 25 januari, 8 mars, 
12 april, 31 maj, 30 augusti, 18 oktober, 22 november (och 20 december).  

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har den 19 september 2022 beslutat om sin 
sammanträdesplan för 2023. Kommunfullmäktige kommer att hålla sju 
sammanträden under 2023, den 13 februari, 27 mars, 8 maj, 19 juni, 18 
september, 6 november och 11 december 2023. 
 
Utgångspunkten är att hålla sammanträde med kommunfullmäktige var sjätte 
vecka liksom tidigare år. 
 
Mötestiderna är lagda så att sammanträden undviks under skollov och såklart 
helgdagar. De lov och helgdagar som kan inverka på mötesplaneringen för 
2023 är: Sportlov 20-24 februari, påsklov 3-10 april, Kristi Himmelsfärdslov 
18-19 maj, nationaldagen 6 juni, samt höstlovet den 30 oktober-3 november.  
 
Kommunstyrelsens sammanträden är planerade 19 dagar före 
kommunfullmäktiges sammanträde, vilket är lämpligt för att få ks-protokollet 
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färdigt och justerat så att justerade protokollsutdrag kan 
skickas ut till kommunfullmäktiges sammanträde. Dock planeras 
kommunstyrelsens sammanträde till den 12 april istället för den 19 april 
eftersom kommunallagen kräver att kommunstyrelsen överlämnar 
årsredovisningen till kommunfullmäktige senast den 15 april. 
 
Kommunstyrelsens sammanträden är även fortsättningsvis planerade på 
onsdagar enligt följande: 
- 11 januari (för att välja arbetsutskott) 
- 25 januari 
- 8 mars 
- 12 april 
- 31 maj 
- 30 augusti 
- 18 oktober 
- 22 november 
(- 20 december.) 
 
Totalt planeras åtta (nio) kommunstyrelsesammanträden under 2023 vilket är 
samma antal som under (ett fler än) 2022. 
 
Nämnder och styrelser fattar själva beslut om sina sammanträdestider, 
men ska samråda med kanslienheten innan beslut fattas. Det är även 
rimligt att kommunstyrelsen ger direktiv till sitt utskott. Kommunstyrelsen 
menar att det är nödvändigt med minst två sammanträden med arbetsutskottet 
inför varje kommunstyrelsesammanträde. Dessa sammanträden ska dock inte 
hållas onsdagen före ks-sammanträdet. 
 
Alla ärenden som går att planera ska läggas in i sammanträdesplanen så att 
tidsplanen håller. Därutöver finns det ärenden som inte går att planera och 
givetvis måste det finnas utrymme för ”akutärenden”, men inget ärende 
ska bli akut på grund av dålig planering. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för kommunstyrelsens sammanträden bör bli ungefär densamma som 
under (något dyrare än) 2022 eftersom det är lika många sammanträden inplanerade 
(en utökning med ett sammanträde).  
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Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn nämnvärt. Betonas kan att 
sammanträden ska undvikas på lovdagar för att underlätta för föräldrar att engagera 
sig politiskt. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt. 

Uppföljning 
Ny sammanträdesplan antas för varje år. Vid behov följs planen upp och kan 
förändras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 28 augusti 2022. 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Johan Linander 

Kanslichef 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson 

Kanslichef Johan Linander 

Kommunsekreterare Thomas Lindberg 
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 Vård och omsorgsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

Von § 49 Dnr VON 2022/36 

Handlingsplan med anledning av 
prognostiserat underskott i tertialrapport 
1 för 2022 

Vård och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till åtgärder med 
anledning av prognostiserat ekonomiskt underskott och överlämna handlingsplanen 
till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Vård och omsorgsnämnden prognostiserade i tertialrapport 1 för 2022 ett 
ekonomiskt underskott på -860 000 kronor för helåret. 

Enligt kommunens styrdokument B 20 01 ”Reglemente för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning” ansvarar nämnden bland 
annat för att verksamheten bedrivs inom den av kommunfullmäktige fastställda 
budgetramen. 

Uppvisar en prognos underskott ska nämnden via förvaltningen få en handlingsplan 
inom fyra veckor. Handlingsplanen ska tydliggöra åtgärdernas effekt i tid och pengar 
och redovisas för kommunstyrelsen. 

Om nämnden bedömer att den av kommunfullmäktige beslutade budgeten är 
otillräcklig för att uppnå de uppsatta målen ska nämnden i första hand vidta åtgärder 
för att omdisponera tillgängliga resurser inom gällande budgetram. I andra hand ska 
nämnden hos kommunfullmäktige aktualisera behovet av att ändra mål och 
inriktning för verksamheten. Varje utökning av budget ska vara finansierad. 

Kommunstyrelsen beslutade vid behandlingen av tertialrapport 1 2022 för 
Tomelilla kommun, den 1 juni 2022 (Ks § 64/2022) följande: 
Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden samt 
vård och omsorgsnämnden i uppdrag att analysera vilka åtgärder nämnderna behöver 
vidtaga för att nå en balans i budget för innevarande år men även vilka långsiktiga 
åtgärder som behöver vidtagas för en ekonomisk balans för kommande budgetperiod 
2023-2025.  
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 Vård och omsorgsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 49 forts. 

 

Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden samt 
vård och omsorgsnämnden i uppdrag att vidtaga de åtgärder som är möjliga inom 
nämndens ansvarsområde samt återrapportera dessa i samband med delårsrapporten 
per den 31 augusti 2022, samt till kommunstyrelsen återrapportera de analyserade 
åtgärder som inte går att genomföra inom nämndens ansvarsområde senast den 31 
augusti 2022. 

Förvaltningen, genom tillförordnad socialchef Patrik Sikt, föreslår nämnden 
följande åtgärder/handlingsplan för att eliminera årets prognostiserade 
underskott samt för att kunna redovisa en budget i balans för åren 2023-2025: 
Sedan nämnden lämnade sin tertialrapport har kommunen fått en omfattande 
tilldelning av statsbidraget återhämtningsbonusen. Statsbidraget ger verksamheten 
möjlighet att arbeta med olika pilotförsök kopplat till arbetstider och arbetsmodeller. 

Förvaltningen bedömer att effekterna av det arbetet kommer att vara tillräckliga för 
att reducera prognostiserat underskottet i nämndens rapport för tertial 1 2022.  

Det handlar fortsatt om att arbeta så effektivt som möjligt för att hantera det 
resurstidsöverskott som uppstår i relation till att väsentligt fler medarbetare arbetar 
heltid sedan införandet av heltid som norm i verksamheten. Att ändra på invanda 
beteenden, strukturer och arbetssätt är ett långsiktigt arbete som kräver samsyn och 
samverkan över enheter och arbetsplatser. 

I nämndens rapport för tertial 1 2022 relateras till att kostnaderna för externa 
placeringar ökat. Nämnden har fattat beslut om att tillskapa ytterligare LSS bostäder 
på hemmaplan vilket förvaltningen räknar med kommer att avmatta kostnadsbilden 
på ett längre perspektiv, 2024 och framåt. Det gäller både att antalet externa 
placeringar kan minska men även att kommunen med fler LSS bostäder kan 
förväntas få en bättre fördelning av LSS-utjämningen från staten.  

2023 kommer att utmana nämndens verksamheter, den ökade kostnadsbilden på 
löner, drivmedel och livsmedel samt aviserad minskad finansiering från staten för t ex 
äldreomsorgslyftet. Nämnden har under åren 2021 och 2022 genomfört omfattande 
utbildningsinsatser varför det inte bedöms kvarstå så omfattande behov av detta 
under 2023 till 2025. Dock är det en utmaning att kompentensförsörja och att utbilda 
interna medarbetare kan komma att behöva öka, oaktat möjligheten till extern 
finansiering, för att kunna försörja verksamheten med bemanning av rätt kompetens.  

Verksamhetens kostnader för inhyrning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 
har ökat under 2022. Bedömningen är att verksamheten utifrån planerade insatser 
kommer att kunna stabilisera kostnadsbilden inför 2023. Verksamheten arbetar också 
för att kunna bygga upp en kapacitet för att än mer kunna minska behovet av extern 
bemanning av framför allt sjuksköterskor. 
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 Vård och omsorgsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 49 forts. 

Ekonomiska konsekvenser 
Vård och omsorgsnämnden har efter ansökan om statsbidraget 
återhämtningsbonusen 2022 tilldelats 5 700 000 kronor. Inom ramen för det 
beviljade statsbidraget finns en finansiering för projektledning med 1 120 000 kronor. 
Dessa uppdrag utförs eller kommer att utföras av respektive befattningshavare vid 
sidan av sina ordinarie uppdrag med viss kompensation. Finansieringen bedöms vara 
tillräcklig för att åtgärda nämndens prognostiserade underskott om -860 000 kronor. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Uppföljning 
Nästa uppföljning i nämnden sker i samband med delårsrapport jan-aug i slutet av 
september. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till åtgärder med 
anledning av prognostiserat ekonomiskt underskott och överlämna handlingsplanen 
till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, omsorgschef Patrik Sikt, handlingsid: Von 2022.444. 

Ks § 64/2022 Tertialrapport jan-april (T1) 2022 för Tomelilla kommun, handlingsid: 
Von 2022.393. 
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 Vård och omsorgsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 49 forts. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 juni 2022 (Ks § 64/2022) ge 
samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden samt vård och omsorgsnämnden i 
uppdrag att analysera vilka åtgärder nämnderna behöver vidtaga för att nå en balans i 
budget för innevarande år men även vilka långsiktiga åtgärder som behöver vidtagas 
för en ekonomisk balans för kommande budgetperiod 2023-2025.  

Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden samt 
vård och omsorgsnämnden i uppdrag att vidtaga de åtgärder som är möjliga inom 
nämndens ansvarsområde samt återrapportera dessa i samband med delårsrapporten 
per den 31 augusti 2022, samt till kommunstyrelsen återrapportera de analyserade 
åtgärder som inte går att genomföra inom nämndens ansvarsområde senast den 31 
augusti 2022. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunstyrelsen 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 102 Dnr FN 2022/58 

Svar på motion - Naturskola i Tomelilla 
kommun 

Familjenämndens förslag till kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Socialdemokraterna genom Kristin Skoog har lämnat in en motion med innebörden 
att Tomelilla kommun tar initiativ till samarbete med Naturskoleföreningen och 
lokala naturföreningar för att starta en naturskola. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
har remitterat motionen till förvaltningen och därefter till familjenämnden för 
yttrande. 

 

Sedan ett antal år tillbaka arbetar Brösarps skola utifrån Ur och skurpedagogik (i 
samarbete med friluftsfrämjandet). Brösarps skola är den enda kommunala skolan i 
landet som är en certifierad ” I Ur och skur skola”. 2018 planerades för ytterligare 
satsningar i linje med ”I Ur och Skur”, inriktning med miljö och natur som 
fokusområde och en projektplan för detta skrevs fram under 2018. De lokala 
förutsättningarna i Brösarp med en enastående natur direkt i anslutning till förskola 
och skola, aktiva och intresserade samarbetspartners i närområdet samt plattformen i 
form av medlemskap i ” I Ur och skurorganisationen” gör Brösarp till en mycket 
passande plats för satsningar gällande miljö och naturområden. Från det att 
projektplanen skrevs fram 2018 har investeringar gjorts av Tomelilla kommun för att 
förverkliga planen. Under 20/21 byggdes en paviljong för uteverksamheten 
(förskolan). Under 2022 investeras det i uteklassrum och odlingsbäddar. Slutligen så 
har familjenämnden framfört investeringsbehov gällande 2023 för ett växthus. När 
väl växthuset är på plats kommer samtliga investeringar som ingick i projektplanen 
från 2018 att vara på plats förutom ett utekök, vilket förhoppningsvis kommer att 
kunna finansieras i förlängningen. Det finns flera syften och mål med satsningen. 
Initialt när projektplanen togs fram handlade det till delar om att öka Brösarps 
attraktivitet för barnfamiljer samt att stärka samarbetet med externa lokala aktörer. 
Allt sedan tankarna om ett center för natur, miljö, odling och hållbarhet startade har 
möjligheten för övriga skolor att komma till Brösarp funnits med.  
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 102 forts. 

Med ovanstående odlings-och naturcenter i Brösarp menar vi att det som kan ges i 
Brösarp framgent är av ett större mervärde än en naturskola. Utöver att förlägga 
undervisningen till naturområden (Brösarps backar och Vantalängan) kommer det 
ges tydliga och konkreta möjligheter för barnen/eleverna att se hur odling, hållbarhet 
och miljöhänsyn kan samverka.  

Ekonomiska konsekvenser 
Investeringarna kopplade till uteklassrum, odlingsbäddar och växthus 
uppgår/kommer att uppgå till drygt en miljon kronor, vilket även innebär ökade 
driftskostnader framöver (kapitaltjänstkostnader). För att kunna utnyttja, driva och 
sprida konceptet till flera skolor kommer det också att krävas utökade personella 
resurser. 

Barnperspektivet 
En stimulerande lärmiljö med praktiska möjligheter till odling, undervisning ute och 
fördjupade kunskaper inom miljö och naturområdet är stimulerande och 
lustskapande för våra barn och elever. 

Miljöperspektivet 
Ett av projektets stora mål och syften hamnar inom ramen för att stärka kunskapen 
om hur vi på bästa sätt tar hand om vår miljö för kommande generationer.  

Uppföljning 
Följs upp i verksamhetsdialoger och skolans systematiska kvalitetsuppföljning 
(återrapporteras därigenom till familjenämnden). 

Familjenämndens utbildningsutskotts beslut 
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar att lämna ärendet till familjenämnden 
utan förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Fnuu § 35/2022, handlingsid: Fn 2022.2350. 

Ksau § 93/2022 Motion - Naturskola i Tomelilla kommun, handlingsid: Fn 
2022.1691. 

Utvecklingsplan växthusbygge och utekök, handlingsid: Fn 2022.2371. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 102 forts. 

Tidigare behandling 
Ksau § 93/2022: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen och 
därefter till familjenämnden för yttrande. 

Fnuu § 35/2022: 

Familjenämndens utbildningsutskott beslutar att lämna ärendet till familjenämnden 
utan förslag till beslut. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Charlotte Rosdala (C), Anders Throbäck (S) och Ewa Carnbrand (M) yrkar att 
kommunfullmäktige ska besluta anse motionen besvarad. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämnden beslutar enligt 
Charlotte Rosdalas (C) med fleras yrkande. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Motion - Naturskola i Tomelilla kommun 

 

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga. Det visas inte minst av att allt fler barn och unga 

intresserar sig för miljö- och klimatfrågor. I Tomelilla kommun finns stora naturområden som på olika 

sätt skulle kunna användas i samband med undervisning. Däremot saknas en naturskola. Av skolans 

läroplan framgår att eleverna ska kunna koppla egna handlingar till effekter på miljön och 

klimatförändringarna.  

I Sverige finns det idag 90 naturskolor, två av dessa finns i Ystad och Simrishamn. Vi menar 

exempelvis att Fyledalen skulle kunna utgöra ett pedagogiskt bra område för en naturskola. Här finns 

vattendrag, våtmarker, ängs- och betesmark, skog av olika slag och ett gammalt tegelbruk.   

 

Socialdemokraterna i Tomelilla yrkar 

 

att Tomelilla kommun tar initiativ till ett samarbete med Naturskoleföreningen och lokala 

naturföreningar för att starta en naturskola. 

 

Socialdemokraterna i Tomelilla 

 

Kristin Skoog 
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Utvecklingsarbete av I Ur och Skur på Brösarps 

skola, förskola och fritidshem – Växthus och utekök. 

 

Bakgrund 

Tomelilla kommun strävar efter att erbjuda barn, elever och vårdnadshavare 

verksamheter med hög kvalitet. I detta ingår att erbjuda olika pedagogiska 

inriktningar där vårdnadshavare tillsammans med sina barn kan välja den 

förskola/skola som passar dem bäst. Kommunen har idag skolor med inriktning 

mot IKT (informations- och kommunikationsteknik), kultur och i viss mån 

idrott. Nu planeras för en utökning med ytterligare en pedagogisk inriktning med 

miljö och natur som fokusområde på Brösarps skola. Under vårterminen 2018 

har implementeringen av pedagogiken startat. Målet är att hela Brösarps förskole- 

och skolverksamhet ska genomsyras av den nya pedagogiken i januari 2019.  

 

Brösarp är en levande by med bra kommunikationer, service och med en 

fantastisk natur direkt inpå byn. Bland annat på grund av detta stannar människor 

gärna kvar i sina hus på äldre dagar, vilket är positivt. Tyvärr innebär det också att 

unga familjer har svårt att hitta lämplig bostad i Brösarp, vilket i sin tur påverkar 

förskolan och skolan. Att antalet barn minskar påverkar verksamhetens 

möjligheter att bibehålla kvalitet, dynamik och inte minst att klara de givna 

ekonomiska ramarna. Det kommer att påverka hela byn negativt om man inte 

lyckas få fler barnfamiljer att bosätta sig i byn eller att välja Brösarps skola trots 

boende på annan plats.  

 

Omvärld och samverkan  

De lokala förutsättningarna i Brösarpstrakten ger möjlighet till många olika 

samverkansmöjligheter som kan skapa värde för alla inblandade. 

Ett fördjupat samarbetet mellan skolan och vårdboendet Brinkehem är önskvärt 

både för de unga och de äldre. Generationsmötet underlättas av natur och miljö 

som gemensam mötesplats.  

Byalaget i Brösarp och byns trädgårdsförening är också tänkbara 

samarbetspartners. I utbyte mot att de kan få använda de lokaler och 

mötesplatser som skapas inom projektet för sina verksamheter så skulle de kunna 

bidra med kunskap, stödpersoner och material. 

I Brösarps närområde finns också flera lantbruk och andra företag som är 

verksamma inom branscher med tydlig koppling till odling, djur, natur och mat. 

Här finns utmärkta förutsättningar att samarbeta genom studiebesök, pedagogisk 

verksamhet och matinspiration. 

Brösarp har en enastående natur direkt in på knutarna, men är också en del av ett 

omgivande landskap bestående av Brösarps södra och norra backar, Vantalängan 
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och både Skåneleden och Sydostleden. Här finns stora möjligheter att utvidga 

undervisningsområdet till ett omland med stora naturvärden. 

Planen för utvecklingsarbetet avser en av tre delar. De övriga två behandlar 

”Pedagogik och lärmiljö” samt ”Tillagningskök”. Det finns även en 

sammanfattande tidsplan.   

 

Syfte  

Vi vill genomföra utvecklingsarbetet med syfte att: 

 Få fler barn, elever och familjer att söka sig till Brösarps förskola, skola 

och fritidshem. 

 Bli en mer attraktiv arbetsplats för pedagoger med intresse för 

utomhuspedagogik. 

 Öka kunskapsresultaten hos eleverna. 

 Inspirera barn och familjer att genom utevistelse lägga grunden för en bra 

fysisk och psykisk hälsa. 

 Öka samverkan med andra lokala aktörer och på det sättet ta ett 

gemensamt ansvar för att utveckla möjligheterna för de unga i byn. 

 

Mål  

Målen med utvecklingsarbetet är: 

 Att alla verksamheter på Brösarps skola erbjuder alla elever 

upplevelsebaserat lärande, för en hållbar utveckling i teori och praktik. 

 Att Brösarps skolgård erbjuder en inspirerande lärmiljö med 

samlingsplatser, växthus och flera odlingsplatser. 

 Att eleverna kan hitta avskilda vrår och kreativa platser för lärande på 

skolgården. 

 Att inleda samarbete med minst 3 nya lokala aktörer under arbetets gång. 

 Att under tidsplanen ha publicerats i minst fem sammanhang, kring 

skolans arbetssätt: i tryck eller webb i media (lokalpress, rikspress eller 

fackpress). 

 

 

Teoretisk bakgrund 

Det finns flera olika organisationer som publicerat forskning och erfarenheter om 

utomhuspedagogik. Nedan presenteras några perspektiv. 

 

På www.friluftsframjandet.se kan man läsa följande: 

 

Att barn mår bra av att vara ute i naturen är ingen nyhet, men det finns 

dessutom enorma utvecklingsfördelar med att barn får lära sig saker 
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utomhus. Inlärning, koncentration, kreativitet, motorik blir mycket bättre 

bara genom att flytta ut en del av den pedagogiska verksamheten.  

 

Naturen som världens bästa klassrum 

Naturen blir ett laboratorium, en plats för konstruktion, friluftsliv och 

rörelse, gemenskap, reflektion och massor av lek och lärande. Studier visar 

också att naturen är mer genusneutral. Pedagogens roll är att utgå från 

barnets intresse, erfarenhet och utveckling och arbeta medupptäckande, 

medundersökande, medupplevande och medagerande. 

 

Lära med alla sinnen 

Forskning visar att det du lär med kroppen fastnar i knoppen. I 

skogsmiljön kommer kunskap, gemenskap, och rörelse under leken 

naturligt till barnet. Ingen annan lekplats kan mäta sig med äventyret och 

mystiken i naturen. Ingen annan lekplats kan ge barnet sådana möjligheter 

att utveckla sin finmotorik och sin grovmotorik. Barnen är friskare än 

andra barn, motoriskt mer utvecklade, fysiskt mer aktiva och har lättare 

att koncentrera sig, har studier visat. 

 

Den 22 november 2011 publicerade Svenska Dagbladet en intervju med Anders 

Szczepanski, enhetschef för Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik på sin 

webb (https://www.svd.se/lektion-ute-ar-inne-i-utlandet-men-inte-har). Där står 

bland annat:  

 

Forskning visar att elevernas kunskaper blir mer bestående när 

utomhusmiljön är en del av undervisningen. Att växla mellan utomhus och 

inomhusaktiviteter hjälper skolan att öka måluppfyllelsen och eleverna att 

prestera och må bättre. Hjärnforskningen visar att ju bredare 

sinnesengagemang, desto mer lär man sig. Får man lukta, smaka och 

beröra samt prata med varandra lär man sig mer än genom att bara läsa en 

text. Och det gäller även ämnen som matematik, svenska och främmande 

språk. 

 

Vad gör utomhuspedagogik med barnen? 

Barn som har tillgång till en omväxlande utomhusmiljö är friskare, har 

färre sjukdagar, får bättre motorik, har lättare att koncentrera sig, leker 

mer variationsrikt, förbättrar sin kognitiva förmåga, är mindre stressade, 

har rikare fantasi, utvecklar sin självständighet, stimuleras till social 

interaktion och leker mer kreativa lekar vilket främjar både 

samarbetsförmåga och språkutveckling.   
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Utomhuspedagogiken innebär dock inte att man bara ska vara ute. 

Poängen är att växla mellan undervisning utomhus och inomhus för bästa 

inlärningseffekt. Anders Szczepanski, universitetsadjunkt och enhetschef för 

Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik, berättar att amerikanska 

studier visar att de elever som undervisats både inne och ute hade högre 

resultat i matematik och språk än de elever som bara undervisats inne i ett 

klassrum. Vilken plats man är på har betydelse för lärandet. Undervisning 

utomhus måste inte ske i naturen, förklarar han. Man kan lika gärna 

vara på skolgården, i ett museum, i en park eller i stadsmiljö. 

 

Dessutom visar annan forskning att stressnivåerna minskar och 

koncentrationen ökar när barn och ungdomar kommer utomhus. Det har 

även visat sig att barn med ADHD kan koncentrera sig bättre efter en tid 

av utomhusvistelse. 

 

Varför är utomhuspedagogiken inte mer utbredd i skolan, 

om den nu är så bra? 

–  Att vara utomhus har inte samma status som den akademiska 

inomhustraditionen. Man tar ofta för givet att man ska vara inomhus 

medan utomhusmiljön ännu inte är tillräckligt sanktionerad som lärmiljö 

bland lärare, rektorer och skolpolitiker, säger Anders Szczepanski. 

 

I förskolan är utomhuspedagogiken allmängods och dessutom förankrad i 

läroplanen, konstaterar han. I de yngre åldrarna i skolan och på fritids 

förekommer utomhuspedagogik till viss del. Men sen tar det stopp och på 

högstadiet och gymnasiet är det ovanligt. 

 

De som undervisats utomhus hade betydligt starkare minnesbilder av vad de 

lärt sig. Inomhuselevernas kunskap var mer abstrakt. Eleverna var enligt 

lärarna mer delaktiga och engagerade utomhus. Samarbetet gynnades och 

tysta elever tog ett kliv fram och vågade prata. 

 

På organisationen Nationellt nätverk för främjande av utomhusbaserat lärandes 

webbplats www.utenavet.se finns en argumentationsfolder. Där kan man läsa: 

 

Naturen…  

… reducerar stress och förbättrar återhämtningen. Naturen har lugnande 

inverkan på oss, stresshormonerna går ner och återhämtningen är effektiv. 

Även korta naturmöten på 4-5 minuter hjälper. Kronisk stress är skadligt 

för oss och kan leda till livsstilssjukdomar såsom hjärt- kärl sjukdomar, 

diabetes, depression, demens och cancer.  
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… ökar motivationen till fysisk aktivitet (låg tröskel). Friluftsliv är den 

aktivitet som lättast motiverar människor till ökad fysisk aktivitet.  

 

… gör att man rör sig mer. Vid samma typ av aktivitet rör man sig mer 

utomhus. 

 

… stärker immunförsvaret. Vi blir mindre sjuka ute på grund av att 

luftburna smittämnen får svårare att spridas. En annan orsak till färre 

infektioner är solens UVB- ljus som producerar D-vitamin i huden som i 

sin tur involveras i processer som gör immunförsvaret mer starkare. Låga 

nivåer av vitamin D hör också ihop med fetma.  

  

… hjälper hjärnan att varva ner. Tankarna klarnar i naturen, vi upplever 

mer ”spontan uppmärksamhet” och kopplar bort den ”riktade 

uppmärksamheten” som kräver mental energi och stör vårt undermedvetna. 

Spontan uppmärksamhet stimuleras av mjuka sinnesintryck som skänker 

vila och återhämtning. 

 

… ger bättre sömn. Barn som är ute mycket om dagarna sover längre om 

natten än barn som är mer inomhus. Ju mer solljus som träffar 

tallkottskörteln desto lägre blir melatonin halten i blodet under dagen. När 

mörkret faller strömmar melatonin ut i kroppen. Melatonin är kroppens 

eget sömnmedel som också finns som läkemedel. Barn behöver troligen sova 

mer än de gör idag. För lite sömn kan också ge ökad vikt hos barn och 

vuxna. Under de senaste 10 åren har barns sömntid per dygn minskat. 

 

… är balsam för själen. I naturen finns något spirituellt, den anknyter till 

vårt inre och skapar sammanhang i tillvaron, samtidigt som man får ett 

intryck av att vara del av något större. Naturen kan ge själslig styrka och 

friluftsliv kan ge perspektiv på livet i såväl vardag som i svårare stunder av 

sorg eller kris. 

 

 … har bättre effekt på de utsatta grupperna i samhället. Barn från 

fattigare familjer är i högre grad beroende av de kvaliteter som finns i deras 

närmiljö och det verkar också som om naturens effekter får ett större 

genomslag på hälsan när utgångsläget är sämre, både bland vuxna och 

barn.  

 

… ger sinnesfrid och lyckorus. Bara att vistas i naturen inger oss lugn, den 

är vår ursprungsmiljö och vi kan uppleva en känsla av frid. När vi hör 
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ljudet av vatten, fåglar som kvittrar eller suset i löven så ger det oss ny 

energi.  

 

… ger en förstärkt känsla av sammanhang och högre hälsovinster. Den 

sociala aspekten av friluftsliv är viktig och ger människor en Känsla Av 

SAMmanhang (KASAM) som har ett starkt samband med upplevd god 

hälsa, särskilt mental hälsa och livskvalitet. Det ligger en hälsovinst i att 

bara vara i naturen. Effekterna påverkas inte av vilken typ av aktivitet, 

intensitet och varaktighet aktiviteten har, endast huruvida man genomför 

“grön motion”.  

 

… har effekt via trädgårdsterapi och annan grön omsorg. Det finns 

begränsat men positiv vetenskapligt stöd för användning av trädgårdsterapi 

och annan grön rehabilitering och omsorg. Den visar att grön rehab 

minskar social isolering och förbättrar den mentala hälsan. 

 

 

Tidsplan för utvecklingsarbete av I Ur och Skur på Brösarps skola – 

Växthus och utomhuskök. 

 

Vt/Ht 2018:  

 Finansieringsplan, bygglovsansökan, samt plan för vatten, avlopp och 

värmeanläggning behöver göras.  

 

Vt 2019:  

 Planerad byggstart av Växthus, utomhuskök samt toalett. Se bilaga 

Brösarps växthus pdf. 

 

Ht 2019:  

 Lärmiljön har ett färdigt växthus, utomhuskök och toalett. Växthuset 

fungerar som lektionssal och värms upp av solpaneler. Utomhusköket 

kombineras med förvaringsutrymme för matlagningsutrustning.  

 

Kostnader/finansiering 

150 kvm växthus med tillhörande utomhuskök: 1,2 miljoner kr.  

Saknas kostnadsberäkning för Solpaneler, inredning och övriga tillbehör. 

Fokus måste ligga på att snarast komma igång med sökande efter finansiering. 

Kontakter ska tas med tillverkare av växthus för att höra om intresse av 

sponsring finns. Leverantören kan sedan få använda växthuset för att visa upp i 

marknadsföringssyfte.  

 

20



 
 

 

Konceptet naturskola kräver att maten vid skolan lagas från grunden, med tydlig 

koppling till skolans pedagogik och helst med naturliga råvaror från trakten. 

Brösarp och Tomelilla kommun har en tydlig profil, historiskt och i nutid, kring 

matproduktion. Därmed ska skolan erbjuda bra mat. Vid byggandet av ett 

utomhuskök bör det utformas så att eleverna, på lämpligt sätt, kan vara en del av 

matlagningen. Syftet med det är att eleverna ser kopplingen mellan råvaror och 

mat, men också utvecklar en större känsla för sin skola och sitt utomhuskök.  

 

 

Kommunikation 

Utvecklingsarbetet behöver kommuniceras både före, under och efter arbetets 

gång. Ansvaret för detta delas mellan skolledningen och kommunens 

kommunikationsavdelning. Målgrupperna för kommunikationen är: 

 Befintliga elevers familjer behöver få information om syftet med 

utvecklingsarbetet och hur det ska gå till. Det är viktigt att de hela tiden 

vet vad nästa steg är. De befintliga familjerna är viktiga ambassadörer för 

arbetet. Denna målgrupp nås via möten, den dagliga kontakten med 

personalen samt via de informationskanaler som skolan redan använder. 

 Presumtiva elevers familjer behöver nås av budskapet att Brösarps skola 

ligger i framkant pedagogiskt, miljömässigt och hälsomässigt. Det lockar 

dem att vilja ha sina barn på skolan. Denna grupp nås via 

mediebearbetning, sociala medier och ambassadörerna (befintliga familjer 

och bybor). 

 Media (lokal, riks och fackmedia) ska hållas ständigt uppdaterad om vad 

som sker i Brösarp. De är en viktig kanal för att kunna sprida budskapet. 

 Brösarpsborna är mycket viktiga som ambassadörer för skolan. De ska 

informeras via öppna möten och visningar, mediabevakningen samt via 

redan upparbetade kontakter med byalaget. 

 

Bilagor 

 Brösarp växthus.pdf 
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Brösarps Skola – växthus och utekök 
 
Förslag omfattande växthus på ca 100 kvm och utekök för klass på ca 20 elever. 
 

Markarbete 
 

Omgivande yta 
 
Markytan för placeringen av växthus och utekök utgörs av en höjdnivåskillnad med 
lutning från söder mot norr. Det anses dock vara så lite lutning att en enklare utjämning 
av platsen för växthuset och uteköket inte ses som någon svårighet. 
 
Ytan kring växthus och utekök bör föreslagsvis bestå av hårdlagd yta för såväl 
tillgänglighet som väderbeständighet. Det finns plats för såväl undervisningsplats 
(uteklassrum) med stockar som sittplatser likt befintlig installation på platsen idag. 
 
Gällande befintliga installationen av ett tygtak så kan det vara något att använda vid 
undervisningsplatsen för att ytterligare bidra till rumslighet och plats för aktiviteter.  
 

Uppskattad kostnad 
 
Peter Svensson, Enhetschef Samhällsbyggnad 
 
Räknat ca pris på schakt, utläggning matjord, bärlager och sättning L-stöd. 
 
Schakt 60 m3 inkl. bortkörning av material 27 000 kr 
300 m2 jord utläggning sådd     4 500 kr 
Hårdgjord yta bärlager stenmjöl    42 000 kr 
Stödmur 20 lpm L-stöd     6 500 kr 
Summa    80 000 kr 
 
 

Utekök 
 
Förslag 
 
Gällande uteköket har endast ett förslag tagits fram inbegripande: 
 

 Förslag på antingen sedumtak eller tak med solceller 

 2 toaletter, varav en rullstolsanpassad 

 2 förråd med plats för både växthusmaterial och redskap, samt köksredskap och 
eventuellt kylskåp osv.  

 2 diskbänkar med vaskar och en plats för grill (eller tre diskbänkar) 
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Uppskattad kostnad 
 
Sedumtak 
 
Ca 25 000 – 30 000 kr för 60 kvm i 10-15 graders lutning. (Svenska naturtak AB räknar 
med 350 kr m2 inkluderande installation) 
 

Växthus 
 
Förslag 
  

 Ett geodetiskt växthus likt en kupol som är inspirerat såväl från Brösarps backar, 
men även formen (uppifrån) av befintligt tygtak (ca diameter 11-12 meter). 

 
Förslag på planlösningen har tagits fram där såväl fasta odlingsbäddar som mer flexibla 
odlingsbäddar i form av pallkragar föreslås. Planlösningen ska ge möjlighet för öppna 
ytor till aktiviteter i form av odling och skötsel med pallkragar i bra arbetshöjd som 
bidrar till tillgänglighet. 
För att även möjliggöra undervisning så har vi tagit fram förslag om att på pallkragarna 
fästa uppfällbara och nedfällbara bord och stolar som gör att växthuset snabbt 
omvandlas till en undervisningssal. 
 
Växthus och utekök är placerade för att försöka skapa en skyddad rumslighet men även 
för att öppna upp mot grönska och den unika vackra vyn i det omgivande landskapet. 
 

Geodetiskt växthus 
 
”Kupolväxthus är coola byggnader som väcker uppmärksamhet och är dessutom billigare per m2 än 
vanliga växthus.” Citat av Björn Oliviusson, Doktorand, biolog och vattenstrateg, Berga 
lantbruksgymnasium. 
 
En oerhört stöddig konstruktion som verkar tåla hur mycket snö och vind som helst. 
 
Fördelar:  

 Ganska energisnålt (Berga lantbruksgymnasiums växthus på 80 m2 drar ca 
30 000 kwh, troligen betydligt mindre med värmepump) 

 bra rymd utan pelare 
 

Nackdelar:  

 Kan vara svårt att få ut värmen på sommaren.  

 Sluttande sidor gör det svårt att odla stora växter i hela huset. 
 

Uppskattad kostnad  
 
Ett geodetiskt växthus på ca 100 m2 får en diameter på ca 11 m och en höjd av 6 m.  
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Normalt görs stommen i trä men när höjden stiger över 5 m, brukar det övervägas att 
göra stommen av stål, i sk. T-profil. Men den går även att göra i trä, furubalk, och 
behandla valfritt.  
 
Uppskattat pris: 550 000 – 650 000 kr inkl. moms, frakt och montering (10-12 dagar).  
Då ingår en dubbeldörr, automatisk öppningsbara takfönster (El-styrning) och 
motsvarande öppningsbara fönster i nedankant. Polykarbonatplast (bred kanal) 16 mm 
med god isolerfunktion för året-runt bruk. 
 
Tillval: Grund, värmelösning, klimatanläggning mm. 
 
Tillkommande kostnad för det värmesystem som väljs. 
 

Övrigt 
 
Sockel med eller utan isolering (kanske frigolit) eller murad? 
 
Gjuten platta? Markplatta av makadam? 
 
Markplattor? 
 
Mur för odlingsbäddar och inredning 
 
 
 

25



 
 

 

26



 
 

 

27



 
 

 

28



 
 

 

 

29



 

 

   

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

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Kommunstyrelsen 

Handläggare: Niklas Sommelius  
Titel: Samhällsbyggnadschef 
E-post: niklas.sommelius@tomelilla.se 
Mobil: 070 – 995 81 34 

Diarienummer: KS 2022/78 
 
Datum 7 september 2022 

 

Svar på medborgarinitiativ 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att avslå medborgarinitiativet.  

Ärendebeskrivning 
Tom Olsson skrev den 8 april 2022 ett medborgarinitiativ enligt följande:  
”Jag föreslår att det utreds en ringled från brandstationen till Svampakorset 
omedelbart, och en rondell vid nya in och utfarten till Bo Olsson. Den gamla infarten 
bör stängas när den nya är i bruk. Därav försvinner mycket tung trafik genom 
Tomelilla centrum, och trafiken till Bo Olsson.  

Är det lämpligt att riva det gamla skyddsrummet i dessa tider. Jag föreslår att det 
byggs ett nytt under Bo Olsson, dels för de anställda, dels för boende i närheten.” 

 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 4 maj 2022 att överlämna 
medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning. 

 

Samhällsbyggnadschefens yttrande 
En sådan ringled är att betrakta som en ny sträckning av väg 11 och väg 19. Det 
innebär att det är då är statlig väg och då krävs det en vägplan som Trafikverket tar 
fram. Mot bakgrund Trafikverkets investeringsplan så ligger en sådan ringled 
troligtvis långt fram. 

En ringled mellan väg 11 och väg 19 som bekostas med kommunala medel kräver en 
påkoppling på Trafikverkets vägar. Hur Trafikverket ställer sig till en sådan 
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påkoppling är inte möjligt att svara på för närvarande. Det kan finnas goda skäl med 
en ringled. Men å andra sidan finns det också negativa skäl till att bygga en sådan. 
Färre personer kan tänkas stanna till i Tomelilla tätort och därmed mindre turism och 
färre besökare till det lokala näringslivet. Det är en utveckling som många kommuner 
vittnar om när motorvägar byggs längre från tätorterna.  

Förvaltningen uppfattning är att konsekvenser av en ringled är mer negativa än 
positiva för handeln och turism i Tomelilla tätort. Dessutom är det en investering på 
cirka 50 miljoner kronor som för närvarande inte lär vara hög prioritering i relation 
till andra viktiga investeringar inför 2024-2026. Eftersom en sådan ringled kräver 
inlösen av enskild mark så kommer ytterligare kostnader för sådan inlösen.  

En rondell vid Bo Ohlsson är en fråga som inte ryms inom det kommunala ansvaret 
utan är en fråga för staten (Trafikverket) eftersom det är den myndigheten som är 
väghållare. 

Enligt den nya detaljplanen för ”Scan-området” finns ingen sådan lösning med 
utfarten som medborgarinitiativet föreslår. 

Förvaltningen ställer sig frågande till vilket skyddsrum som ska rivas. Förvaltningen 
känner inte till något sådant beslut. Såsom fastigheten (Scan-tomten) är utformad och 
tillkommande byggnationer är planerade kommer inte något skyddsrum att byggas 
om förvaltningen har korrekt information. 

Enligt lagstiftningen är det regeringen eller den myndighet (MSB) som regeringen 
bestämmer som beslutar om behovet av skyddsrum och inom vilka områden inom 
landets kommuner som skyddsrummen ska vara belägna. Därmed är det inte 
kommunen som beslutar om detta. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Uppföljning 
Behövs ej enligt beslutsförslaget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 7 september 2022. 
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Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

 

 

Niklas Sommelius 

Samhällsbyggnadschef 

 

 

 

Beslutet skickas till:  

Tom Olsson 

32



 

 Vård och omsorgsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

Von § 52 Dnr VON 2022/30 

Statistikrapport gällande ej verkställda 
gynnande beslut inom LSS och SoL 
andra kvartalet 2022 

Vård och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till kommunfullmäktige 
med de rättelser som gjorts i ärendebeskrivningen nedan, vilka redovisats i rättelse 
med handlingsid: Von 2022.489. 

Ärendebeskrivning 
Enligt 28 h § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt enligt 16 
kap 6 h § socialtjänstlagen (SoL) har vård och omsorgsnämnden skyldighet att till 
kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens beslut 
enligt LSS och 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för 
respektive beslut.  

Nämnden ska ange vilka typer av insatser det gäller samt hur lång tid som förflutit 
från dagen för respektive beslut. Om en person har erbjudits men tackat nej räknas 
dagarna från erbjudet datumet till verkställt datum enligt praxis från tidigare domar. 
En kommun som inte verkställer gynnande beslut inom skälig tid riskerar att 
tilldömas vite enligt SoL eller en särskild avgift enligt LSS § 28 a. 

 

Sex varav två nya ej verkställda beslut enligt LSS ska rapporteras till IVO 
under perioden. 

- Beslut enligt 9§p.9 (Boende med särskild service) från 2021-05-25. Planeras 
verkställas 2022-08-01. Väntetid fram till 2022-06-30 är 401 dagar. Väntetiden 
beror på att det inte har funnits någon tillgänglig bostad. 

- Beslut enligt 9§p.9 (Boende med särskild service) från 2021-07-06. Verkställt 
2022-05-01. Väntetid fram till 22-05-01, 299 dagar. Väntetiden berodde på 
resursbrist.  

- Beslut enligt 9§p.3 (Ledsagarservice) från 2021-11-01. Ännu ej verkställt. 
Väntetid fram till 2022-06-30 är 241 dagar. Väntetid beror på svårigheter i 
matchningsprocessen. 
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 Vård och omsorgsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 52 forts. 

 

- Beslut enligt 9§p.4 (Kontaktperson) från 2021-09-21. Varit verkställt från 
2022-01-21 fram till 2022-03-31. Sedan blev det avbrott i verkställigheten. 
Väntetid från 2022-03-31 till 2022-06-30, 91dagar. Väntetiden berodde på 
svårigheter i matchningsprocessen. 

- Beslut enligt 9§p.5 (Avlösarservice i hemmet) från 2021-11-22. Brukaren har 
flyttat från Tomelilla kommun. Vid avslut av ärendet 2022-05-31 var beslutet 
ännu ej verkställt. 
Väntetid fram till 22-05-31, 190 dagar. Väntetiden beror på svårigheter i 
matchningsprocessen 

- Beslut enligt 9§p.9 (Särskilt anpassad bostad) från 2022-03-03. Ännu ej 
verkställt. Väntetid fram till 2022-06-30 är 119 dagar. Väntetiden beror på att 
ingen tillgänglig bostad finns. 

 

Inga beslut enligt SoL att rapportera som ej verkställda inom 90 dagar. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet att överlämna statistikrapporten till Kommunfullmäktige får inga 
ekonomiska konsekvenser i sig men Tomelilla kommun kan få betala en 
sanktionsavgift om kommunen dröjt oskäligt länge med att verkställa ett beslut 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Uppföljning 
Uppföljning och avrapportering ska enligt lagstiftningen ske en gång per kvartal. 
Nästa avrapportering kommer avse tredje kvartalet 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 
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 Vård och omsorgsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 52 forts. 

Beslutsunderlag 
Vonau § 34/2022 Statistikrapport gällande ej verkställda gynnande beslut inom LSS 
och SoL andra kvartalet 2022, handlingsid: Von 2022.470. 

Rättelse ej verkställda gynnande beslut andra kvartalet 2022, handlingsid: Von 
2022.489 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden Marianne Åkerblad (M) yrkar på att vård- och omsorgsnämnden 
beslutar godkänna rapporteringen och överlämnar densamma till revisorerna med 
den rättelse som redovisats i rättelse med handlingsid: Von 2022.489. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att vård- och omsorgsnämnden beslutar i 
enlighet med Marianne Åkerblads (M) yrkande. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunfullmäktige 
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