
   
Tomelilla kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
  Ledamöter kallas 
  Ersättare underrättas 
 
 
Tid: Onsdagen den 21 december 2022 kl. 08.30 
  
Plats: Äppelkriget, Kommunhuset i Tomelilla 
 

 
Kallelse med föredragningslista 

 

Ärenden 
Diarienr Sidnr 

1 Val av justerare   
2 Ändringar i föredragningslistan   
3 Dialoger och informationsärenden 2022/3 2 
4 Ändring av bilaga 1 till finansreglementet 2018/208 3 - 7 
5 Svar på remiss Skånes Friluftslivsplan 2022/136 8 - 17 
6 Svar på motion - BID-process för ökad attraktivitet 

och trivsel i centrum 
2022/95 18 - 20 

7 Svar på medborgarinitiativ om att implementera 
tillåten inloggning med de metoder som godkänts 
av DIGG som svensk e-legitimation på 
kommunens webbplats 

2022/127 21 - 23 

8 Motion - Klimatkommunerna 2022/169 24 - 25 
9 Medborgarinitiativ om att införa ungdomsbiljett för 

alla ungdomar folkbokförda i Tomelilla kommun 
från åk 7 till åk 3 på gymnasiet 

2022/172 26 - 30 

10 Anmälningsärenden den 21 december 2022 2022/4 31 - 32 
 
 
 
 
 
 
Per-Martin Svensson (M) Thomas Lindberg 
Ordförande Sekreterare 
 
 
Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. 
Telefon 0417-18293 Thomas Lindberg 
E-post: kommun@tomelilla.se 
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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 Ansv

arig
Tlfn

Mobil Ansv
arig
Mob
il

johan.linander@tomelilla.se

 
Tomelilla den 14 december 2022                          Dnr KS 2022/3 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 
 
 

Dialoger och informationsärenden ksau den 21 
december 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. HR-strateg Liselott Skoglund 

- Löner 2023 
4. Näringslivschef Henrik Lundblad 

- Aktuella ärenden 
 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 14 december 2022. 
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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: Mariana Vikström  
Titel: Tf Ekonomichef 
E-post: mariana.vikstrom@tomelilla.se 
 

Diarienummer: KS 2018/208 
 
Datum 24 november 2022 

 

Tjänsteskrivelse  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta reviderad bilaga 1 till 
finansreglementet. 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av personförändringar inom politiken och på 
kommunledningskontoret behöver kommunstyrelsens arbetsutskott revidera bilaga 1 
i finansreglemente för Tomelilla kommun och dess helägda bolag. 

Nedanstående revideringar gäller för hela dokumentet: 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström byts ut till tf ekonomichef Mariana Vikström 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Leif Sandberg byts ut mot efterträdaren som 
väljs på kommunfullmäktige den 19 december 2022. 

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

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

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
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Uppföljning 
Efterlevnad följs upp genom rutiner för internkontroll, meddelande om 
delegeringsbeslut och rutiner för revision 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 reviderad av tf ekonomichef Mariana Vikström och kanslichef Johan 
Linander 2022-11-24. 

Tjänsteskrivelse från tf ekonomichef Mariana Vikström 22-11-24. 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Mariana Vikström 

Tf Ekonomichef 

 

 

 

Beslutet skickas till:  

Tf. ekonomichef Mariana Vikström 
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TOMELILLA KOMMUN 
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 

Nr B 18:2b 
Bilaga 1 

  
 
 

 Dnr KS 2018/208 
 

Bilaga 1 till finansreglemente för Tomelilla kommun och 
dess helägda bolag – behöriga personer 

 
Antagen av kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 december 2022.  
Gäller från den 1 januari 2023.  
 
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Dokumentansvarig tjänsteman: Ekonomichef 
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Följande personer innehar fr.o.m. 2023-01-01 delegation. 
Delegationen inkluderar att följa finans- och borgensreglementets regler. 
 
Tomelilla kommun 
 
Beslut om upptagande av nya långfristiga 
lån och omsättning av befintliga 
långfristiga lån, enligt 
Kommunfullmäktiges låneram, delegeras 
till var för sig, a) kommunstyrelsens 
ordförande och i dennes frånvaro till b) 
kommunstyrelsen 1:e vice ordförande. 
Rapportering ska ske till kommunstyrelsen 
var tredje månad. 

a) Kommunstyrelsen ordförande Per-
Martin Svensson  
b) Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 

Beslut om terminsaffärer och ränteswapar, 
delegeras till var för sig, a) 
kommunstyrelsens ordförande och i 
dennes frånvaro till b) kommunstyrelsen 
1:e vice ordförande 

a) Kommunstyrelsen ordförande Per-
Martin Svensson 
b) Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 

Undertecknande av handlingar i samband 
med kommunens upplåning, 
likvidförvaltning, terminsaffärer eller 
annan finansiell verksamhet delegeras till 
två i förening, en ur vardera gruppen a) 
och gruppen b). 

a) Tf Ekonomichef Mariana Vikström 
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson 
b) Ekonomiassistent Eva Ahl 
Ekonomiassistent Margareta Erlandsson 
Ekonomiassistent Sofia Kron 
Kvalitets och utvecklingsledare Madeleine 
Dexe Andersson 
 

Undertecknande av borgenshandlingar, 
delegeras till var för sig, a) 
kommunstyrelsens ordförande och i 
dennes frånvaro till b) kommunstyrelsen 
1:e vice ordförande. 

a) Kommunstyrelsen ordförande Per-
Martin Svensson 
b) Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
 

Undertecknande av handlingar, som gäller 
kontantuttag upp till ett värde av högst 50 
000 SEK och attesterade utbetalningar via 
internetbanken. 

Två i förening av Eva Ahl, Emelie Olsson, 
Adnan Elkaz, Jonas Svensson, Mariana 
Vikström, Britt-Marie Börjesson, 
Margareta Erlandsson, Sofia Kron, Per-
Martin Svensson och Madeleine Dexe 
Andersson (även ks 1:e vice ordf) 

Undertecknande av handlingar som gäller 
kontantuttag över 50 000 SEK hos bank 
två i förening, en ur vardera gruppen a) 
och gruppen b). 

a) Tf Ekonomichef MarianaVikström 
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson 
b) Ekonomiassistent Eva Ahl 
Ekonomiassistent Margareta Erlandsson 
Ekonomiassistent Sofia Kron 
Kvalitets och utvecklingsledare Madeleine 
Dexe Andersson 
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Beordra och genomföra överföringar 
mellan kommuns egna konton i bank- och 
plusgiro via telefon eller internet, 
delegeras till var för sig. 

Ekonomiassistent Eva Ahl 
Ekonomiassistent Margareta Erlandsson 
Ekonomiassistent Sofia Kron 
Tf Ekonomichef Mariana Vikström  
Kvalitets och utvecklingsledare Madeleine 
Dexe Andersson 

Att via fax eller telefon stoppa betalningar 
i remitteringsrutiner hos plusgirot och 
bankgirot, delegeras till var för sig. 

Ekonomiassistent Eva Ahl 
Ekonomiassistent Margareta Erlandsson 
Ekonomiassistent Sofia Kron 
Tf Ekonomichef Mariana Vikström  
Kvalitets och utvecklingsledare Madeleine 
Dexe Andersson 

Administration, via internetbanken, av s.k. 
förladdade kort för handkassa och 
försörjningsstöd enligt separata avtal med 
Sparbanken Skåne och attesterade 
underlag, delegeras till var för sig. 

Ekonomiassistent Eva Ahl 
Ekonomiassistent Margareta Erlandsson 
Ekonomiassistent Sofia Kron 
Tf Ekonomichef Mariana Vikström  
Kvalitets och utvecklingsledare Madeleine 
Dexe Andersson 

 
 
Österlenhem AB och Tomelilla Industriaktiebolag (TIAB) 
Behöriga personer utses av bolagens respektive styrelser. 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Länsstyrelsen Skåne 

Handläggare: Madeleine Wahlund  
Titel: Verksamhetsutvecklare 
E-post: Madeleine.Wahlund@tomelilla.se 
Telefon: 041718112 
Mobil: 0709958242 
 

Diarienummer: KS 2022/136 
 
Datum 8 december 2022 

 

Remissvar Skånes friluftsplan 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar besvara remissen i enlighet med 
förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen Skåne bad den 30 september 2022 om synpunkter på remiss angående 
Skånes friluftsplan (kan nås på https://ext-
geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/storymaps/collections/2f5537dda8554671a9c
345e7da8b1a44?item=1).  

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna arbetet med att förverkliga regeringens 
friluftslivspolitik i Skåne.  

Vid årsskiftet 2022 utgår nuvarande Handlingsplan för Skånes friluftsliv. En av 
åtgärderna i planen är att ta fram en regional strategi tillsammans med skånska 
aktörer samt kartlägga friluftslivsområden. Skånes Friluftslivsplan finns samlad i en 
gemensam friluftslivsplattform i form av en storymap, den är framtagen i dialog med 
skånska aktörer och består av fyra delar: 

• Strategi för framtidens friluftsliv i Skåne 2030  
• Handlingsplan för framtidens friluftsliv i Skåne 2023–2026  
• Kartläggning av friluftslivsområden  
• Kunskapsbank med vägledningar och goda exempel (är under uppbyggnad)  

 
Synpunkter 
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Friluftsplanen är omfattande och ambitiös och Tomelilla ser positivt på att en samlad 
strategi med gemensamma utgångspunkter tas fram då många friluftsområden 
sträcker sig över kommungränser. Strategin formulerar en målbild, vilket 
konkretiseras genom tre principer och fyra fokusområden vilka stämmer väl överens 
med Tomelilla kommuns arbete med friluftsliv där dialog, inkludering och ansvarsfull 
förvaltning är centralt. Tomelilla ställer sig bakom målformulering, principer och 
fokusområden och har i övrigt inga kommentarer på dessa.  
 
Beskrivningen av kommunens roll och ansvar stämmer väl överens med kommunens 
uppdragsbeskrivning och Tomelilla har inget övrigt att tillägga.  
 
Den tillhörande handlingsplanen pekar ut 14 åtgärder varav kommunen är 
huvudaktör i fyra av dessa. Tomelilla ser att dessa åtgärder möjliggör ett ambitiöst 
arbete i utvecklingen av friluftslivet och önskar inte tillägga någon ytterligare åtgärd. 
Däremot är det viktigt att poängtera att mindre kommuner har svårare att tillsätta 
resurser för att prioritera ett aktivt arbete med utveckling av friluftslivet, som 
exempelvis tillsättande av en friluftsansvarig i organisationen. Tomelilla önskar ett 
tydligare fokus på samverkan mellan kommuner i tillsättandet av ansvariga och 
resurser för att möjliggöra en mer jämställd utveckling av friluftslivet i kommuner i 
Skåne.  
 
Till friluftsplanen hör en kunskapsbank med vägledning och goda exempel. Tomelilla 
har inget att tillägga i kunskapsbanken. 

Ekonomiska konsekvenser 
Genomförandet av handlingsplanen för friluftsplanen ligger till största del inom 
ramen för pågående arbete inom översiktsplanering och medför inga ytterligare 
kostnader. Tillsättandet av en friluftsansvarig i kommunorganisationen och 
deltagande i mellankommunala friluftsråd kan innebära en ökad personalkostnad om 
ytterliga resurser tillsätts. 

Barnperspektivet 
Utveckling av friluftslivet medför i hög grad positiva effekter på barn och ungas 
hälsa. Att barnens omgivning påverkar dem på många olika sätt är fastställt däribland 
att naturen påverkar barnens kognitiva förmåga positivt, samt hur väl naturen 
fungerar som återhämtande element när barnen är stressade. 

Miljöperspektivet 
Friluftsplanen har ett ambitiöst fokus på hållbar utveckling av friluftsområden där 
skydd av känsliga naturområden, flora och fauna är centralt. Att möjliggöra för fler 
att nyttja naturområden samtidigt som miljö skyddas ger positiva effekter för 
biologisk mångfald och ekosystem. 
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Uppföljning 
Uppföljning av beslut av Skånes Friluftsplan våren 2023. 

Beslutsunderlag 
Skånes Friluftsplan. Remissversion sammanställd i Länsstyrelsen Skånes 
Friluftslivsplattform (lansstyrelsen.se) 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Madeleine Wahlund 

Verksamhetsutvecklare 

 

 

 

Beslutet skickas till:  

Verksamhetsutvecklare Madeleine Wahlund 
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From:                                 Martin Wassenius (Tomelilla Direkt)
Sent:                                  Thu, 06 Oct 2022 09:35:33 +0000
To:                                      Ks-zen
Subject:                             Remiss Skånes Friluftslivsplan / malin.andersson@lansstyrelsen.se
Attachments:                   Följebrev Skånes Friluftslivsplan Lst Skåne Remiss.pdf

Zendesk ID: 840040

Från: Andersson Malin
Datum: 2022-09-30 kl. 11.48
Hej,
 
Under året har Länsstyrelsen Skåne tagit fram en friluftslivsplan i samverkan med Skånes 
friluftslivsaktörer. Nu är remissutkastet klart och vi vill få in era synpunkter för att förbättra 
innehållet innan vi tar ett beslut.
 
Skånes Friluftslivsplan finns samlad på en gemensam friluftslivsplattform och består av fyra 
delar:

• Strategi för framtidens friluftsliv i Skåne 2030
• Handlingsplan för framtidens friluftsliv i Skåne 2023–2026
• Kartläggning av friluftslivsområden
• Kunskapsbank med vägledningar och goda exempel 

 
Remissen är sammanställd i story mapen Länsstyrelsen Skånes Friluftslivsplattform och finns 
utlagd på vår hemsida där det går att ladda ner remissdokumenten: 
Länsstyrelsen Skånes Friluftslivsplattform (lansstyrelsen.se)
Särskilt viktiga frågeställningar att svara på i remissen

• Är strategins målbild med principer och fokusområden med övergripande inriktningar 
något ni kan stå bakom

• Stämmer beskrivningen av er organisation under kapitlet Roller och ansvar i strategin? 
Finns det något ni vill ändra eller komplettera?

• Saknas några relevanta åtgärder i handlingsplanen eller är det någon som bör prioriteras 
ner?

• Har ni några goda exempel som ni vill dela med er av till Kunskapsbanken?
 
Svar önskas senast den 22 december 2022 med e-post till Länsstyrelsen:
skane@lansstyrelsen.se. Ange diarienummer 507-34103-2022 och Remissvar Friluftslivsplan.
 
Med vänliga hälsningar
Malin Andersson & Moa Vitestam 
Friluftslivssamordnare / Naturvårdsenheten
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010-224 13 27/ 010-224 11 22
malin.andersson@lansstyrelsen.se
moa.vitestam@lansstyrelsen,se
 
 
 
 

--

Med vänlig hälsning
Martin Wassenius
Kommunvägledare
Tomelilla Direkt
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Kontaktperson   

Miljöavdelningen 

Naturvårdsenheten 

Malin Andersson 

010-224 13 27 

malin.andersson@lansstyrelsen.se 

Se sändlistan 

 

      

      

      

      

      

Postadress Besöksadress Telefon / Fax Bankgiro E-post och webb Sociala medier 

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vx 102-2847 skane@lansstyrelsen.se Facebook: lansstyrelsenskane 

 291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 11 00  www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane 
 

Remiss Skånes Friluftslivsplan  
Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna arbetet med att förverkliga regeringens 

friluftslivspolitik i Skåne. Inom uppdraget ska arbetet med tätortsnära natur stärkas 

och insatser genomföras för att friluftslivsmålen ska få genomslag i länet. För att 

friluftslivsmålen ska uppnås behövs en god samverkan mellan myndigheter, region 

Skåne, kommuner, ideella föreningar, markägare, naturturismföretagare och andra 

berörda aktörer.  
 
Vid årsskiftet 2022 utgår nuvarande Handlingsplan för Skånes friluftsliv. En av 
åtgärderna i planen är att ta fram en regional strategi tillsammans med skånska 
aktörer samt kartlägga friluftslivsområden. 
 
Skånes Friluftslivsplan finns samlad i en en gemensam friluftslivsplattform i form av 
en storymap, den är framtagen i dialog med skånska aktörer och består av fyra delar 

• Strategi för framtidens friluftsliv i Skåne 2030 

• Handlingsplan för framtidens friluftsliv i Skåne 2023–2026 

• Kartläggning av friluftslivsområden 

• Kunskapsbank med vägledningar och goda exempel (är under uppbyggnad) 
 
Syftet med strategin för framtidens friluftsliv i Skåne 2030 är att skapa en gemensam 
målbild för hur vi aktörer i Skåne kan stärka genomförandet av den nationella 
friluftslivspolitiken. Genom en långsiktig målbild med gemensamma principer och 
prioriterade fokusområden kan vi ansvarsfullt bidra utifrån våra egna roller och 
förutsättningar. Ett hållbart friluftsliv stärker landskapets natur- och kulturvärden 
samtidigt som vi har goda möjligheter till varierade naturupplevelser. Genom 
samverkan kan vi tillsammans få större genomslag. Syftet med Handlingsplan för 
framtidens friluftsliv i Skåne 2023–2026 är att lyfta viktiga gemensamma åtgärder 
som vi ser kan bidra till ett hållbart och tillgängligt friluftsliv. Utöver det kan varje 
aktör behöva ta fram egna interna handlingsplaner för sitt arbete. Kartläggningen av 
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friluftslivsområden har i huvudsak fokuserat på regionala och nationella områden. 
Detta planeringsunderlag behöver kompletteras med lokala områden på sikt för att 
skapa en helhetsbild över friluftslivsområden i Skåne. 

 
Målgruppen för Skånes Friluftslivsplan är alla vi aktörer som i vår roll kan bidra till 
att framtidens friluftsliv i Skåne är tillgängligt och hållbart för alla. 
 
Framtagandet av Friluftslivsplanen har skett i dialog med friluftslivets aktörer. 
Genom workshops och olika träffar har deltagare bidragit med värdefulla inspel för 
att forma Friluftslivsplanen. För att få en gemensam regional strategi för framtidens 
friluftsliv i Skåne som vi alla kan stå bakom önskar Länsstyrelsen få era synpunkter 
på planen. 
 
Remissen är sammanställd i story mapen Länsstyrelsen Skånes Friluftslivsplattform 
och finns utlagd på vår hemsida där det går att ladda ner remissdokumenten:  
Länsstyrelsen Skånes Friluftslivsplattform (lansstyrelsen.se) 

Särskilt viktiga frågeställningar att svara på i remissen 

 

• Är strategins målbild med principer och fokusområden med övergripande 
inriktningar något ni kan stå bakom 
 

• Stämmer beskrivningen av er organisation under kapitlet Roller och ansvar i 
strategin? Finns det något ni vill ändra eller komplettera? 

 

• Saknas några relevanta åtgärder i handlingsplanen eller är det någon som bör 

prioriteras ner? 
 

• Har ni några goda exempel som ni vill dela med er av till Kunskapsbanken? 
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Svar önskas senast den 22 december 2022 med e-post till Länsstyrelsen: 

skane@lansstyrelsen.se. Ange diarienummer 507-34103-2022 och Remissvar 

Friluftslivsplan. Vi förstår att det för en del kan vara svårt att inkomma med 

remissvar innan årsskiftet på grund av höstens val. Återkom om det finns behov av 

att få förlängd remisstid. Efter remisstidens slut sammanställs alla synpunkter och 

texterna bearbetas inför beslut. Den regionala handlingsplanen för Grön 

Infrastruktur 2023–2026 går ut på remiss efter årsskiftet. 

 

Kontakta gärna Länsstyrelsen under remisstiden om ni har frågor eller vill diskutera 

Skånes Friluftslivsplan.  

 

Kontaktpersoner finns på Miljöavdelningen, Naturvårdsenheten: 
Malin Andersson, malin.andersson@lansstyrelsen.se, 010-224 13 27 
Moa Vitestam, moa.vitestam@lansstyrelsen.se, 010- 224 11 22 
 

 

Detta beslut om remiss har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.  
 
 
Ola Melin, Länsöverdirektör 

 
 
Malin Andersson, Friluftslivssamordnare 
 
 
Moa Vitestam, Friluftslivssamordnare 

 

 

Bilagor: 
1. Sändlista  
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Sändlista Remiss av Friluftslivsplan 

Samtliga 33 kommuner i Skåne län (kommunkontor) 

Kommunförbundet Skåne 

RÅSK 

Region Skåne 

Stiftelsen Skånska Landskap 

Tourism in Skåne 

LRF Skåne 

Skåne Blekinges jordägarförbund 

Skogsstyrelsen 

Naturvårdsverket 

Folkhälsomyndigheten 
Svensk Friluftsliv 

Högskolan Kristianstad 

Malmö universitet 

Lunds universitet 

Sveriges lantbruksuniversitet 

Svenskt friluftsliv 

Friluftsfrämjandet Region Syd 

Jägareförbundet Skåne 

Skånes hembygdsförening 

Sportfiskarna Skåne 

Naturskyddsföreningen Skåne  

STF- sydvästra Skånes lokalförening 

STF Norra Öresund 

STF Östra Skåne 

Cykelfrämjandet  

Svenska cykelförbundet 

Svenska Cykelsällskapet  

Åstorps cykelklubb  

Scouterna 

Stiftelsen MTB Skåne 

Skånes Orienteringsförbund 

Skånes Ornitologiska förening 

Puggehatten 

Svenska Klätterförbundet 

Klätteracess syd 

Svenska Folksportförbundet 

Svenska Frisksportförbundet 

Skånes Kanotförbundet  
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Svenska Gång- och Vandrarförbundet 

Skånes Vågsurfare 

Skärmflygning Club Parapente Syd  

Brukshundsklubben Skånes distrikt  

Studiefrämjandet 

Svenska Livräddningssällskapet - skåne 

Svenska kryssarklubben 

Hälsofrämjandet  

Lunds botaniska förening 

RF SISU Skåne 

Samrådsgruppen för naturvård 

Skånsk skogsstrategi 

Länsstyrelsen internt, berörda chefer och enheter 

Samtliga naturum i Skåne 

Deltagare i workshops inför framtagandet av strategi och handlingsplan 
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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: Henrik Lundblad  
Titel: Näringslivschef 
E-post: henrik.lundblad@tomelilla.se 
Telefon: 0417-18208 
Mobil:    
 

Diarienummer: KS 2022/95 
 
Datum 3 december 2022 

 

Tjänsteskrivelse Motion - BID-process för 
ökad attraktivitet och trivsel i centrum 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med att Tomelilla kommun 
fortsätter och intensifierar sitt arbete med centrum- och stadsutveckling, om möjligt 
också med externa medel med inspiration av BID och en BID-liknande process. 

Ärendebeskrivning 
Sara Anheden (S) har lämnat in motion angående BID-process för ökad 
attraktivitet och trivsel i centrum med följande lydelse:  
”Den upplevda tryggheten i centrala Tomelilla har under många år varit låg i polisens 
trygghetsundersökningar. Ombyggnationen av Torget ska förhoppningsvis göra 
centrum mer attraktivt och få fler invånare att röra sig i området på och omkring 
Torget.  
 
Ett sätt att arbeta för stadsutveckling är genom BID-process. BID innebär att olika 
parter samverkar inom ett geografiskt avgränsat område. Ursprungligen står 
konceptet för Business Improvement District och kommer från Kanada och USA, 
men det finns även i Europa. I en del länder bygger det på en lagstiftning som tvingar 
fastighetsägare att delta med både pengar och resurser. Närmast oss används 
konceptet i Malmö. De två stadsområden, Sofielund och Möllevången har under ett 
antal år arbetat utifrån processen. Här har utgångspunkt varit att arbeta för att öka 
trivsel, trygghet och sammanhållning. Något krav på pengar från fastighetsägare har 
dock aldrig funnits.  
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Tomelilla kommun har alla förutsättningar att tillsammans med fastighetsägare, 
näringsidkare och invånare arbeta för att öka trivseln och skapa ett attraktivare 
centrum.  
 
Vi yrkar därför: 
  
att Tomelilla kommun startar en BID-process i syfte att öka attraktiviteten och 
trivseln i centrum” 

 

Förvaltningen avger genom näringslivschef Henrik Lundblad följande 
yttrande:  
Förvaltningen delar Sara Anheden uppfattning att Tomelilla kommun har alla 
förutsättningar att tillsammans med fastighetsägare, näringsidkare och invånare 
arbeta för att öka trivseln och skapa ett attraktivare centrum. Förvaltningen har tagit 
initiativ till dialog och träffar med fastighetsägare, näringsidkare och invånare för att 
arbeta med detta. Stadsutveckling kräver dock inte sällan ett metodiskt, systematiskt 
och långsiktigt arbete där BID kan vara en bra metod. Oavsett metod kräver det en 
prioritering av tid och inte sällan medel.  
 
Tillväxt och Utvecklingsenheten har gjort studiebesök på BID Malmö och 
föreningen Svenska Stadskärnor som båda på olika sätt arbetar med centrum och 
stadsutvecklingsprojekt. Majoriteten av dessa projekt har initialt finansierats med 
hjälp av externa projektmedel i samverkan med kommunen och till mindre del 
fastighetsägarna. Extern finansiering har ofta kommit från Boverket alternativt olika 
EU fonder som ESF eller Leader. 
 
Den årliga trygghetsmätningen visar fortsatt på en betydande upplevd otrygghet i 
Tomelilla tätort, varför vi delar Sara Anhedens analys om att vi behöver göra mer, 
tillsammans. Förvaltningen har ansökt om medel från Leader för att arbeta mer 
fokuserat med Tomelilla centrum. Oaktat det anser vi att vi i linje med förslaget att vi 
bör arbeta mer systematiskt med centrumutvecklingen med inspiration av BID och 
en BID-process.  

Ekonomiska konsekvenser 
Ett systematiskt och strukturerat centrumutvecklingsarbete kräver inte sällan tid och 
medel. På sikt torde ett tryggt och attraktivt centrum ha positiva ekonomiska 
effekter.   

Barnperspektivet 
Ett tryggt och attraktivt centrum torde ha positiva effekter på barnen och deras 
livskvalitet. 

19



 

3 (3) 

Miljöperspektivet 
Beroende på metodval och inriktning kan centrumutvecklingsarbete ha positiva 
miljöeffekter. 

Uppföljning 
Följs upp löpande, en gång per kvartal. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse näringslivschef Henrik Lundblad, 3 december 2022 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Henrik Lundblad 

Näringslivschef 

 

 

 

Beslutet skickas till:  

Sara Anheden (S) 

Näringslivschef Henrik Lundblad 

Balanslistan/Patrik Månehall 
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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 2022/127 
 
Datum 5 december 2022 

 

Tjänsteskrivelse svar på 
medborgarinitiativ om att implementera 
tillåten inloggning med de metoder som 
godkänts av DIGG som svensk e-
legitimation 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar besvara medborgarinitiativet med 
förvaltningens förslag till yttrande.  

Ärendebeskrivning 
Mikael Nilsson har den 12 september 2022 lämnat medborgarinitiativ med 
följande lydelse:  
”Jag vill att användare på webbplats Tomelilla kommun, genväg självservice ska kunna 
logga på med Skatteverkets e-legitimation AB Svenska Pass. Dagens förslag är att 
Tomelilla kommun kan implementera tillåta inloggning med de metoder, som blivit 
godkända av DIGG som "svensk e-legitimation" (idag BanklD. Freja, Telia, Svenska 
Pass, EFOS) i era lösningar på webbplats Tomelilla kommun.  
 
Nuvarande situation kan användare på webbplats Tomelilla kommuns genväg 
självservice logga på med e-legitimation BankID för trygg och säker inloggning.  
Se genväg https://sjalvservice.tomelilla.se/login. 
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Jag har mycket erfarenhet använda webbtjänsten felanmälan på webbplats Tomelilla 
kommun med både e-legitimation BanklD och utan e-legitimation BanklD. En fördel 
använda tjänsten felanmälan. genom logga på e-legitimation BanklD, är att felanmälan 
sparas på min sidas logga in. Därför vill jag att Tomelilla kommun implementerar 
alternativet logga på med AB Svenska Pass också, som kan användas för handlingar, som 
sparas på min sidas logga in.” 

Förvaltningen genom kanslichef Johan Linander och systemutvecklare Mounir 
Salam avger följande yttrande:  
Förvaltningen instämmer i att det vore bra med fler inloggningsmöjligheter än enbart 
BankID. En avvägning har gjorts mellan olika alternativ och 
digitaliseringsavdelningen har kommit fram till att Freja-ID är det alternativ som bör 
läggas till som möjlig inloggning till Självservice. Freja-ID kan användas av alla som 
är över 13 år för att legitimera sig själva där det behövs e-legitimation medan Svenska 
pass endast kan användas om hen har ett fysiskt ID-kort från Skatteverket. 

Ekonomiska konsekvenser 
Det medför en kostnad att lägga till Freja-ID som möjlig inloggning, men detta 
behövs oavsett svaret på detta medborgarinitiativ, exempelvis för att genomföra 
digital medborgarpanel. 

Barnperspektivet 
Det är positivt ur ett barnperspektiv att Tomelilla kommun öppnar upp för Freja-ID 
eftersom det även kan användas av barn i åldrarna 13-17 år. 

Miljöperspektivet 
Digitala lösningar är i stort positiva ur ett miljöperspektiv. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning krävs. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander och systemutvecklare Mounir Salam, 5 
december 2022. 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Johan Linander 
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Kanslichef 

 

 

 

Beslutet skickas till:  

Mikael Nilsson 

Balanslistan/Patrik Månehall 

Digitaliseringschef Mikael Göransson 

Systemutvecklare Mounir Salam 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
30 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

Kf § 126 Dnr KS 2022/169 

Motion - Klimatkommunerna 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Sara Anheden (S), Linda Ekelund (V) och Claes Melin (MP) har lämnat en 
motion med följande lydelse: 
Tomelilla kommun gör redan en rad insatser i syfte att minska organisationens 
påverkan på klimatet. För att växla upp arbetet och ta nästa steg borde kommunen 
söka medlemskap i Klimatkommunerna.  

Klimatkommunerna är en förening för kommuner och regioner som jobbar aktivt 
med klimatarbetet på det lokala planet. Det huvudsakliga syftet är att minska 
utsläppen av växthusgaser genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning 
av goda exempel. Föreningen erbjuder utbildningsinsatser för kommuners 
klimatarbete, driver en rad olika projekt, som bland annat Kommunal 
koldioxidbudget, minskat spill från konstgräs och Energilots för smartare 
allmännytta, samt samverkar med olika aktörer.  

Nyligen uppmärksammades föreningen i samband med remissyttrandet gällande 
bibehållet reseavdrag. Ett medlemskap i organisationen skulle alltså ge Tomelilla 
kommun fler möjligheter att även påverka den nationella klimatpolitiken. 

Nio skånska kommuner, däribland Simrishamns kommun, är medlemmar i 
föreningen liksom Region Skåne. För att bli medlem i föreningen krävs att 
kommunen uppfyller fyra kriterier. I avvaktan på det kan man bli observatör. Det är 
dags att det blir fler skånska kommuner i nätverket. Därför yrkar vi 

 

 

att Tomelilla kommun ansöker om en observatörsroll i föreningen 
Klimatkommunerna i syfte om ett framtida medlemskap. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
30 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 126 forts. 

Beslutsunderlag 
Motion – Klimatkommunerna, handlingsid: Ks 2022.3326. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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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 2022/172 
 
Datum 14 december 2022 

 

Tjänsteskrivelse svar på 
medborgarinitiativ om att införa 
ungdomsbiljett för alla ungdomar i 
Tomelilla kommun från år 7 till åk 3 på 
gymnasiet 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar besvara medborgarinitiativet i enlighet med 
förvaltningens yttrande i ärendebeskrivningen.  

Ärendebeskrivning 
Cornelia Aspegren skrev den 1 december 2022 ett medborgarinitiativ om 
ungdomsbiljett för ungdomar i högstadiet och gymnasium enligt följande:  
”Både Simrishamn och Ystad kommun har infört ungdomsbiljett. En biljett som låter 
ungdomar resa fritt i Skåne på både lov och helger vilket är något som Tomelilla 
kommun inte erbjuder för tillfället. Jag anser att ungdomsbiljett skulle vara en bra 
möjlighet för ungdomarna i Tomelilla och något som därför borde tas upp. 

För det första så hjälper det alla de ungdomar som pendlar från till exempel 
Tomelilla till Simrishamn och därför oftast inte har kompisar i sin egen kommun. För 
att då umgås med sina kompisar behöver man därför betala med egna pengar vilket i 
slutändan blir väldigt mycket pengar. Alla har inte råd med att betala de summor som 
behövs för att ta sig till och från sina kompisar vilket gör att många ungdomar inte 
kan umgås med sina kompisar. 
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För det andra så hade detta bidragit till mycket mindre beroende av föräldrarnas 
tillgänglighet att kunna agera chaufför till ungdomar. Det hade även gjort det mycket 
enklare för de som till exempel utövar sport utanför kommunen att kunna 
transportera sig. Alla ungdomar har inte föräldrar eller anhöriga som kan agera 
chaufför när de behöver ta sig någonstans. 

Dessutom är kollektivtrafik mycket bättre för miljön än om alla ungdomars föräldrar 
skulle ta varsin bil och köra ungdomarna dit de ska. Att uppmuntra fler ungdomar till 
att åka kollektivt skulle därför resultera i en bättre miljöpåverkan. 

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, lämnar följande yttrande:  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har under 2022 redan besvarat två 
medborgarinitiativ om gratis kollektivtrafik för barn och ungdomar. Svaret då i maj 
2022, ksau §§ 75-76/2022, blev att kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig positiv 
till gratis kollektivtrafik för ungdomar i gymnasieåldern genom inköp av 
Skånetrafikens ungdomsbiljett då det bedömdes öppna upp möjligheten att ta sig till 
och från fritidsaktiviteter, kompisar, delat boende och andra resor utanför skoltid, 
oberoende av föräldrarnas resurser eller förmåga, samt att detta även var i linje med 
barnkonventionens intentioner. Vidare antogs förslaget även få positiva klimat- och 
miljöeffekter då behovet för ungdomar av att skjutsas med bil minskar.  

Vad gäller gratis kollektivtrafik för barn och ungdomar i högstadiet ställde sig 
kommunstyrelsens arbetsutskott inte bakom det. Detta eftersom Tomelilla kommun 
redan har upphandlat skolskjuts för barn och ungdomar i grundskoleåldern och det 
skulle betyda att kommunen står med dubbla kostnader för de elever som idag är 
berättigade skolskjuts.  

Slutsatsen blev att frågan om ungdomsbiljett för gymnasieungdomar skulle lyftas i 
diskussionen om prioriteringar i budget 2023. Sedan dess vet vi att de ekonomiska 
förutsättningarna för Tomelilla kommun och andra svenska kommuner har 
förändrats radikalt. Det är betydligt svårare ekonomiska tider och nu handlar det mer 
om att hitta effektiviseringsmöjligheter än ytterligare satsningar. 

Förvaltningens inställning är fortfarande att det vore positivt att kunna köpa till 
ungdomsbiljetter i stället för skolbiljetter till gymnasieungdomarna, men att denna 
satsning får vänta tills mer gynnsamma ekonomiska tider. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget skulle innebära en merkostnad om cirka 502 500 kr per år för tillköp av 
ungdomsbiljetter i stället för skolbiljett till ungdomar i gymnasieåldern. Om även 
barn och ungdomar i högstadieåldern skulle erbjudas ungdomsbiljett skulle det 
innebära en merkostnad, utöver kostnaden för upphandlad skolskjuts, om cirka 1 720 
500 kr per år. 
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Barnperspektivet 
Förslaget skulle ha positiva effekter ur ett barnperspektiv, särskilt för de barn som 
bor i närheten av en tågstation eller en busshållplats. 

Miljöperspektivet 
Förslaget innebär positiva miljöeffekter om barn och ungdomar åker kollektivt i 
stället för att bli skjutsade med bil. Om barn och ungdomar från tidig ålder lär sig att 
åka kollektivt i stället för att åka bil har förslaget även positiva långsiktiga 
miljöfördelar. I förlängningen kan förslaget få andra positiva miljöeffekter såsom att 
behovet av parkeringsytor i anslutning till fritids- och sportaktiviteter minskar och 
därmed bidrar till ytbesparingar. 

Uppföljning 
Ärendet bör åter lyftas när det finns utrymme i kommunens budget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 14 december 2022. 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Johan Linander 

Kanslichef 

 

 

 

Beslutet skickas till:  

Cornelia Aspegren 

Balanslistan/Patrik Månehall 
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Från: Pamela Lindqvist (Tomelilla Direkt)
Till: Ks-zen
Ärende: Medborgarinitiativ / 
Datum: den 1 december 2022 14:15:43

Från: Cornelia Aspegren
Datum: 2022-12-01 kl. 01.17

Medborgarinitiativ

För och efternamn: Cornelia Aspegren

 
Förslag: 
Att införa en ungdomsbiljett som ska gälla för alla ungdomar folkbokförda i 
Tomelilla kommun från åk 7 till åk 3 på gymnasiet.
 
Motivering:
Både Simrishamn och Ystad kommun har infört ungdomsbiljett. En biljett som låter 
ungdomar resa fritt i Skåne på både lov och helger vilket är något som Tomelilla 
kommun inte erbjuder för tillfället. Jag anser att ungdomsbiljett skulle vara en bra 
möjlighet för ungdomarna i Tomelilla och något som därför borde tas upp.
 
För det första så hjälper det alla de ungdomar som pendlar från till exempel 
Tomelilla till Simrishamn och därför oftast inte har kompisar i sin egen kommun. 
För att då umgås med sina kompisar behöver man därför betala med egna pengar 
vilket i slutändan blir väldigt mycket pengar. Alla har inte råd med att betala de 
summor som behövs för att ta sig till och från sina kompisar vilket gör att många 
ungdomar inte kan umgås med sina kompisar.
 
För det andra så hade detta bidragit till mycket mindre beroende av föräldrarnas 
tillgänglighet att kunna agera chaufför till ungdomar.
 
Det hade även gjort det mycket enklare för de som till exempel utövar sport 
utanför kommunen att kunna transportera sig. Alla ungdomar har inte föräldrar 
eller anhöriga som kan agera chaufför när de behöver ta sig någonstans.
 
Dessutom är kollektivtrafik mycket bättre för miljön än om alla ungdomars föräldrar 
skulle ta varsin bil och köra ungdomarna dit de ska. Att uppmuntra fler ungdomar 
till att åka kollektivt skulle därför resultera i en bättre miljöpåverkan.
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MHV
 
Cornelia Aspegren 

--

Pamela Lindqvist

Enhetschef Tomelilla direkt
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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: Thomas Lindberg  
Titel: Kommunsekreterare 
E-post: thomas.lindberg@tomelilla.se 
Telefon: 0417-180 00 
Mobil: Ansvarig 
 

Diarienummer: KS 2022/4 
 
Datum 6 december 2022 

 

Anmälningsärenden ksau den 21 
december 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
• Minnesanteckningar förda vid ägarsamråd i Sysav 

• Bilaga 1 ägarsamråd i Sysav 2022-11-09 

• Bilaga 2 ägarsamråd i Sysav 2022-11-09 

• Bilaga 3 ägarsamråd i Sysav 2022-11-09 

• Bilaga 4 ägarsamråd i Sysav 2022-11-09 

• Protokollsutdrag Kf § 174/2022 gällande ändring i aktieägaravtal för Österlen 
VA AB 

• Uppdaterad kommungruppsindelning 2023 

• Synpunkter rörande näringlivschefs arbete på annan ort samt frågor om 
andra chefstjänstemän och arbete på annan ort 

• Länsstyrelsen Skåne har beslutat om fördelning av anvisningar av nyanlända 
till kommuner för 2023 

• Beslut Budget 2023 och plan 2024-2026 Ystad-Österlens miljöförbund 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg 2022-12-06 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Thomas Lindberg 

Kommunsekreterare 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunstyrelsen 
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