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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
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Beslutande Se sidan två.
 

Övriga närvarande Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Kanslichef Johan Linander
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Skolchef Johan Holmqvist
Kommunikationschef Katrin Högborn
Plan- och byggchef Ingrid Järnefelt
Näringslivschef Henrik Lundblad

Utses att justera Sara Anheden (S)   
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Johan Linander

Ordförande
Leif Sandberg (C)
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Sara Anheden (S)   
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 9 december 2020

Datum då anslaget sätts upp 11 december 2020

Datum då anslaget tas ned 4 januari 2021
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Underskrift
Johan Linander
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
9 december 2020

Justerandes sign

Beslutande
Leif Sandberg (C), ordförande
Per-Martin Svensson (M), 1:e vice ordförande
Sara Anheden (S), 2:e vice ordförande
Per Gustafsson (SD) på distans
Anders Throbäck (S) på distans
Bo Herou (KD)
Per-Olof Örnsved (SD) på distans
Charlotte Rosdala (C) på distans
Ida Bornlykke (S) på distans
Ewa Carnbrand (M) på distans
Anders Rosengren (SD) på distans
Tina Bergström-Darrell (S) på distans

Tjänstgörande ersättare   
Tobias Högborg (C), på distans, istället för Fatlum Avdullahu (C) 

Ej tjänstgörande ersättare
Christian Schanner (C) på distans  
Sander Dijkstra (M) på distans
Inger Åbonde (S) på distans
Thony Blomgren (SD) på distans
Sven Gunnarsson (C) på distans
Emil Ekstrand (M) på distans
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
9 december 2020

Justerandes sign

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsen

§ 177 Dialoger och informationsärenden
§ 178 Distansdeltagande vid kommunfullmäktiges sammanträden
§ 179 Revidering av tidplan för antagande av internbudget 2021
§ 180 Reglemente för intern kontroll
§ 181 Yttrande samråd Bostadsförsörjningsprogram, Simrishamns kommun
§ 182 Planuppdrag för Skölden 7
§ 183  Planuppdrag för Frigg 2
§ 184 Planuppdrag för Tryde 67:27
§ 185 Svar på initiativärende - Lunch till gymnasieelever
§ 186 Svar på motion om att införa kommunalt arvode för nattvandrare
§ 187 Svar på  motion angående tiggeriförbud
§ 188 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) 3:e kvartalet 2020
§ 189 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom äldre- och handikappomsorgen 

(SoL) 3:e kvartalet  2020
§ 190 Anmälningsärenden ksau 18 november 2020
§ 191 Anmälningsärenden ksau 25 november 2020
§ 192 Avsägelse från Per-Martin Svensson (M) som ordförande i kommunstyrelsens 

arbetsutskott och från Leif Sandberg (C) som 1:e vice ordförande i 
kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 193 Val av ombud till Biogas Ystad Österlen ekonomisk förening
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 december 2020

Justerandes sign

Ks § 177 Dnr KS 2020/1

Dialoger och informationsärenden

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga dialoger och informationsärenden till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utdelning av 2020 års företagspriser:

Till årets entreprenör nominerades Jessica Buhre Städ & fönsterputsning 
samt Emma och David Höök, Talldungen.

Till årets entreprenör 2020 utsågs Jessica Buhre Städ & fönsterputsning med 
motiveringen:

”Med stor omtanke för sina kunder och alltid med människan i fokus 
utvecklar Jessica Buhre sitt företag. Hon gör stor skillnad för hela bygden, 
både för kunder och anställda.”

Till årets landsbygdsföretagare 2020 nominerades Pero och Milanka Cukic, 
kalkonuppfödning, och Bengt Nilsson, maskinstation.

Till årets landsbygdsföretagare 2020 utsågs Pero och Milanka Cukic med 
motiveringen: 

”Pero och Milanka Cukics kalkonuppfödning har utvecklats till att bli en av 
Sveriges största. Med en kärlek till familjen, djuren och en god djurhållning i 
fokus är de ett fantastiskt exempel på ett landsbygdsföretag.”

Till årets landsbygdsföretag 2020 har två företag valts:

Solveigs sockerbageri UF med motiveringen: ”Solveig Svanfeldts företag 
kombinerar genuint mathantverk och riktigt finlir i bakandet. Hon visar prov 
på uthållighet och envishet i sitt företagande. Solveig drar på ett smart sätt 
nytta av sina kunskaper och det nätverk hon har omkring sig för att lyckas. Så 
gör en sann vinnare av Tomelilla kommuns Ung Företagsamhetspris.”
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 december 2020

Justerandes sign

§ 177 forts.

Equcenter UF: Alma Sigvardsson, Hedvig Karlsson, Lovisa af Geijerstam, 
Tuva Morén, med motiveringen: ”I sann entreprenörsanda såg Equcenter UF 
möjligheterna i en utmaning de stött på och fann ett hål i marknaden. 
Genom att tänka stort erbjuder Equcenter en produkt, som både löser 
problem för entreprenörer att nå ut och ger hästintresserade tillgång till 
tjänster. Allt på ett enda digitalt ställe. Det gör Equcenter till en värdig 
vinnare av Tomelilla kommuns Ung Företagsamhetspris.”

Kommunchef Britt-Marie Börjesson bland annat om följande:
- Aktuell information om coronaläget, kring provtagning, kommande 

vaccinering, sjukfrånvaro i kommunen med mera.

I slutet av sammanträdet, som är det sista kommunstyrelsesammanträdet för 
året, önskar kommunstyrelsens ordförande en god jul och ett gott nytt år till 
alla förtroendevalda och medarbetare. 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande önskar ordförande en god jul och ett 
gott nytt år.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger dialoger och informationsärenden till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.3811.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 december 2020

Justerandes sign

Ks § 178 Dnr KS 2020/53

Distansdeltagande vid kommunfullmäktiges 
sammanträden

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ledamöter och ersättare får deltaga vid 
kommunfullmäktiges sammanträden på distans när deltagandet kan ske 
genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. 

Kommunfullmäktige beslutar att det är kommunfullmäktiges presidium som 
avgör huruvida deltagande på distans kan tillåtas vid det aktuella mötet.

Ärendebeskrivning
Den 23 mars 2020 beslutade kommunfullmäktige, kf § 37/2020, att tillåta 
distansdeltagande vid nämnds- och utskottssammanträden i Tomelilla 
kommun. Detta beslut omfattade dock inte kommunfullmäktige själv 
eftersom de tekniska förutsättningarna inte ansågs finnas i Folkets Park. 

Med anledning av risken för smittspridning av coronaviruset och att 
Folkhälsomyndigheten uppmanar människor att begränsa sociala kontakter 
för att inte smitta andra, så anser kommunfullmäktiges presidium att det även 
bör öppnas upp för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige att delta på 
distans. Hur det tekniskt ska lösas får kommunfullmäktiges presidium 
återkomma med.

Kommunallagen 5 kap. 16 § medger att ledamöter får delta i fullmäktiges 
sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i 
sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt 
att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.

Det finns ett antal viktiga punkter att komma ihåg vid distansdeltagande:

- Ordföranden avgör i det enskilda fallet om en ledamot kan tillåtas 
delta i sammanträde på distans.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 december 2020

Justerandes sign

§ 178 forts.

- Deltagare som inte befinner sig i sammanträdeslokalen ska vara 
anslutna till sammanträdeslokalen på så sätt att deltagaren och de som 
är personligen närvarande på sammanträdet både kan se och höra 
varandra tydligt för att deltagarna enkelt kan identifiera varandra på 
ett betryggande sätt. Att alla deltagarna både kan se och höra varandra 
tydligt är viktigt för att den som deltar på distans ska kunna delta på 
samma villkor som de som är fysiskt närvarande i 
sammanträdeslokalen och vara fullt delaktig överläggningarna.

- Den som deltar på distans ska kunna ta del av handlingar som delas ut 
vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall 
avgörandet sker genom omröstning.

- Ordföranden för sammanträdet ansvarar för ordningen vid 
sammanträdet. Ordföranden avgör före varje sammanträde om den 
tekniska utrustningen uppfyller kraven på bild- eller ljudkvalitet för 
deltagande på distans. 

- Om bild- eller ljudkvaliteten under sammanträdet försämras eller 
förbindelsen bryts måste sammanträdet avbrytas tills en förbindelse av 
sådan kvalitet har återupprättats att alla åter kan delta på lika villkor 
eller om ledamoten ska anses ha lämnat sammanträdet. 

- Ledamot som deltar på distans ansvarar för att den tekniska 
utrustning som ledamoten använder uppfyller kraven på bild- eller 
ljudkvalitet för deltagande på distans. 

Möjligheten att deltaga på distans ska inte uppfattas som en rättighet att 
deltaga på distans. I varje enskilt fall måste kommunfullmäktiges ordförande 
avgöra huruvida deltagande på distans kan tillåtas.

Den ledamot som vill deltaga på distans måste själv ha teknisk utrustning 
som uppfyller kraven på bild- och ljudkvalitet för deltagande på distans. 
Tomelilla kommun tillhandahåller alltså inte denna utrustning. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 december 2020

Justerandes sign

§ 178 forts.

Ekonomiska konsekvenser
Deltagande på distans kan minska kommunens kostnader genom att resan till 
sammanträdet som kommunen normalt bekostar inte genomförs. Även tiden 
för eventuell ersättning för förlorad arbetsinkomst minskar eftersom restiden 
normalt räknas in.

Tomelilla kommun kan behöva köpa in ett nytt program för digitala 
sammanträden. Hur mycket detta kostar är inte bedömt ännu.

Barnperspektivet
Att förenkla för föräldrar att kombinera politiska uppdrag med familjeliv kan 
medföra att fler ser sig ha möjlighet att arbeta politiskt och att färre hoppar 
av sina uppdrag när de får barn. Fler politiskt engagerade föräldrar kan bidra 
till fler synpunkter och mer fokus på frågor som rör barn.

Miljöperspektivet
Kan deltagande på distans ersätta resor till sammanträden så ger det en 
positiv miljöeffekt.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att ledamöter och ersättare får deltaga vid 
kommunfullmäktiges sammanträden på distans när deltagandet kan ske 
genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. 

Kommunfullmäktige beslutar att det är mötesordföranden som avgör 
huruvida deltagande på distans kan tillåtas vid det aktuella mötet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 272/2020, handlingsid: Ks 2020.3768.

 
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 272/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att ledamöter och ersättare får deltaga vid 
kommunfullmäktiges sammanträden på distans när deltagandet kan ske 
genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 december 2020

Justerandes sign

§ 178 forts.

Kommunfullmäktige beslutar att det är mötesordföranden som avgör 
huruvida deltagande på distans kan tillåtas vid det aktuella mötet.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ändringen att 
det ska vara kommunfullmäktiges presidium som avgör huruvida deltagande 
på distans kan tillåtas vid det aktuella mötet.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Sara Anhedens förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 december 2020

Justerandes sign

Ks § 179 Dnr KS 2019/199

Revidering av tidplan för antagande av internbudget 
2021

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar revidera tidplanen för mål och budgetarbetet 
2021 vilket innebär att internbudgeten ska vara antagen av styrelse och 
nämnder senast den 31 januari 2021.

Ärendebeskrivning
Tidplanen för budget- och målarbetet antogs av kommunstyrelsen 
§155/2019 och med en revidering §44/2020. Kommunfullmäktige antog 
2021 års budgetramar för styrelse/nämnder den 9 november §141. Den 
försenade lönerörelsen, där stora kommunala avtalsområden ingår, innebar 
att de nya löneavtalen tecknades först under början av november 2020 
mellan de centrala parterna. Detta har inneburit svårigheter att inom den 
gällande tidplanen få fram underlag för personalkostnader inom stora 
verksamhetsområden. För att hinna med beredningsarbetet föreslås att sista 
datum för antagande av internbudgeten i respektive styrelse/nämnd flyttas 
fram till den 31 januari 2021.

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

Uppföljning
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 december 2020

Justerandes sign

§ 179 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen reviderar tidplanen för mål och budgetarbetet 2021 vilket 
innebär att internbudgeten ska vara antagen av styrelse och nämnder senast 
den 31 januari 2021.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 273/2020, handlingsid: Ks 2020.3769.

  
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 273/2020:
Kommunstyrelsen reviderar tidplanen för mål och budgetarbetet 2021 vilket 
innebär att internbudgeten ska vara antagen av styrelse och nämnder senast 
den 31 januari 2021.
_________

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kanslichef Johan Linander
Familjenämnden
Vård och omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Överförmyndarnämnden
Revisorerna
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 december 2020

Justerandes sign

Ks § 180 Dnr KS 2020/201

Reglemente för intern kontroll

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta nytt reglemente för intern kontroll, 
handlingsid: Ks 2020.3570, samt upphäva befintligt reglemente för intern 
kontroll Nr B 17:1, kf § 6/2017.

Ärendebeskrivning
I kommunallagen, KL 6 kap. 1§ står det att kommunstyrelsen ska leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över 
övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet. 
Kommunstyrelsen ska även ha uppsikt över kommunal verksamhet som sker 
helt eller delvis av annan kommun, som bedrivs av helägda och delägda bolag 
samt sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs 
i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De 
ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av 
en kommunal angelägenhet lämnats över till någon annan.

De förtroendevalda revisorerna granskar om den interna kontrollen är 
ändamålsenlig. I den årliga revisionsberättelsen till kommunfullmäktige 
redogör revisonen för resultatet av sina granskningar och avger sin 
bedömning om den interna kontrollen varit tillräcklig. 

I syfte att förtydliga och förbättra processen för den interna kontrollen 
föreslås anpassningar i det nu gällande reglementet enligt följande:

- Förtydligande av organisation av intern kontroll och ansvar
- Förtydligande av riskanalys
- Ny riskvärderingsskala som återfinns i handboken
- Tillägg att allvarliga brott eller brister i den interna kontrollen 

omedelbart ska rapporterats till kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 december 2020

Justerandes sign

§ 180 forts.

- En handbok har upprättats som stöd för det interna kontrollarbetet

Ekonomiska konsekvenser
En god och välfungerande internkontroll motverkar negativa ekonomiska 
händelser.

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 av internkontrollarbetet sker löpande under året och 
avrapporteras i tertialuppföljning 1 och 2 samt i årsredovisningen. 
Revisionerna granskar årligen den interna kontrollen styrelsen och nämnder.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar anta nytt reglemente för intern kontroll samt 
upphäva befintligt reglemente för intern kontroll Nr B 17:1, kf § 6/2017.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 258/2020, handlingsid: Ks 2020.3673.
Reglemente intern kontroll Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2020.3570.
Handbok intern kontroll Tomelilla kommun (informationsärende), 
handlingsid: Ks 2020.3571.  

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 258/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta nytt reglemente för intern kontroll, 
handlingsid: Ks 2020.3570, samt upphäva befintligt reglemente för intern 
kontroll Nr B 17:1, kf § 6/2017.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 december 2020

Justerandes sign

Ks § 181 Dnr KS 2020/206

Yttrande samråd Bostadsförsörjningsprogram, 
Simrishamns kommun

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lämna yttrande på Simrishamns kommuns förslag 
till Bostadsförsörjningsprogram i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
Simrishamns kommuns Bostadsförsörjningsprogram – riktlinjer för 
bostadsförsörjning för Simrishamns kommun 2021–2025, är på samråd 
under tiden 31 oktober 2020 – 2 januari 2021 

Simrishamns kommun vill kommunicera och inspirera till inflyttning genom 
en strategisk och tydlig bostadspolitik, som engagerar lokalsamhället. 
Kommunen ska tydliggöra vilka områden för bostadsförsörjning man aktivt 
vill arbeta med och förverkliga på kort och lång sikt. 
Bostadsförsörjningsprogrammet ska ge förslag på åtgärder för att nå målet. 

Simrishamns kommuns mål är att det i snitt ska byggas 100 nya 
bostäder per år i kommunen fram till slutet av år 2025.

I bostadsförsörjningsprogrammet har kommunens förutsättningar och behov 
analyserats. Utifrån analysen har fyra temaområden identifierats där extra 
fokus behövs för att nå upp till kommunens mål, samt regionala och 
nationella mål. Till varje temaområde redovisas pågående och planerade 
åtgärder.

 Ett varierat bostadsutbud och mångsidiga bostäder
 Attraktiva bostäder med god tillgänglighet
 Tillgång för alla på bostadsmarknaden
 God bebyggd miljö och hållbarhet

Bostadsförsörjningsprogrammet kopplar till Översiktsplanens 
bebyggelsestrategi, som beskriver hur kommunen bör förhålla sig i bygglovs 
och planhandläggningsprocessen. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 december 2020

Justerandes sign

§ 181 forts.

Yttrande Tomelilla kommun
Tomelilla kommun har inget att erinra gällande 
bostadsförsörjningsprogrammet Simrishamns kommun 2021–2025. 

Ekonomiska konsekvenser
Ej aktuellt för Tomelilla kommun.

Barnperspektivet
Ej aktuellt för Tomelilla kommun.

Miljöperspektivet
Ej aktuellt för Tomelilla kommun.

Uppföljning
Ingen uppföljning för Tomelilla kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar lämna yttrande på Simrishamns kommuns förslag 
till Bostadsförsörjningsprogram i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 274/2020, handlingsid: Ks 2020.3770.
Kungörelse bostadsförsörjningsprogram Simrishamns kommun, handlingsid: 
Ks 2020.3706.
Samrådshandling Bostadsförsörjning Simrishamns kommun, handlingsid: Ks 
2020.3707.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 274/2020:
Kommunstyrelsen beslutar lämna yttrande på Simrishamns kommuns förslag 
till Bostadsförsörjningsprogram i enlighet med förvaltningens förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Simrishamns kommun
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 december 2020

Justerandes sign

Ks § 182 Dnr KS 2020/190

Planuppdrag för Skölden 7

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar ge Samhällsbyggnad i uppdrag att arbeta fram ett 
planförslag till ny detaljplan för Skölden 7.

Ärendebeskrivning
Fastighetsägarna av fastigheten Skölden 7 har inkommit med en begäran om 
framtagande av ny detaljplan. Syftet är att planlägga fastigheten Skölden 7 för 
bostäder, centrumverksamhet och kontor samt att skydda kulturvärdefull 
bebyggelse. Gällande detaljplan S96, Ändring av stadsplan för kv Svärdet 
m.fl, som fick laga kraft 1986-08-08, är inom fastigheten planlagd som 
affärshus med hantverk samt affärshus med hantverk och byggnad vars yttre 
ej får förändras. För att möjliggöra föreslagen förändring krävs en ny 
detaljplan. Genom att ta fram ett förslag till ny detaljplan kan möjligheten 
undersökas till ökad byggrätt, till att bygga nya centrala bostäder och skapa en 
enhetlig bebyggelse, men fortfarande möjliggöra för centrumändamål och 
kontor.
 

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser uppstår av beslut om planuppdrag.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 december 2020

Justerandes sign

§ 182 forts.

Barnperspektivet
Nya bostäder ökar möjligheterna för barnfamiljer att hitta boende på bra 
avstånd till skola, tågstation och service så som handel och sjukvård inom 
Tomelilla centralort.
Planuppdraget berör följande artiklar i barnkonventionen:
Artikel 16: Barn har rätt till ett privatliv.
Artikel 27: Barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel bostad, kläder 
och mat.

Miljöperspektivet
Ny detaljplan enligt föreslagen förändring kan på sikt leda till att fler 
använder cykel i stället för bil för korta resor i Tomelilla centralort. Detta 
leder till mindre utsläpp av växthusgaser (miljömålet Begränsad 
klimatpåverkan).

Uppföljning
Efter beslut om planuppdrag av kommunstyrelsen påbörjas arbetet med att 
ta fram ett planförslag för Skölden 7.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att ge 
Samhällsbyggnad i uppdrag att arbeta fram ett förslag till ny detaljplan för 
Skölden 7.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 260/2020, handlingsid: Ks 2020.3676.
Planavtal och underlag, Skölden 7, undertecknat av exploatör, handlingsid: 
Ks 2020.3574.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 260/2020:
Kommunstyrelsen beslutar ge Samhällsbyggnad i uppdrag att arbeta fram ett 
planförslag till ny detaljplan för Skölden 7.
_________
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Plan- och byggchef Ingrid Järnefelt
Planarkitekt Marcus Carlevåg
Magnus och Susanne Björkman
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 december 2020

Justerandes sign

Ks § 183 Dnr KS 2020/168

Planuppdrag för Frigg 2

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar ge Samhällsbyggnad i uppdrag att i nytt förslag till 
detaljplan pröva fastigheten Frigg för bostäder, detaljhandel och kontor.

Ärendebeskrivning
I gällande detaljplan S 91, laga kraft 84-04-03, är fastigheten planlagd för 
samlingslokaler och därmed samhörigt ändamål. Det får inom området även 
anordnas bostad för bevekaning och tillsyn. För att kunna bevilja bygglov för 
bostäder, detaljhandel och kontor behöver en ny detaljplan för fastigheten 
upprättas.
 

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser uppstår av beslut om planuppdrag.

Barnperspektivet
Planförslaget möjliggör för bostäder i ett stationsnära läge med närhet till 
handel, vård och skola. Planområdet ligger i närhet till fotboll- och tennisplan 
vilket underlättar barn och ungas möjlighet till motion som bidrar till god 
hälsa.

Miljöperspektivet
Planuppdraget bidrar till bostäder och kontor i ett stationsnära läge vilket 
underlättar pendling med kollektivtrafik. Detta bidrar i sin tur till en 
minskning av biltrafik och användning av fossila drivmedel.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 december 2020

Justerandes sign

§ 183 forts.

Uppföljning
Efter beslut om planuppdrag påbörjas planarbete för att ta fram 
samrådshandlingar för Frigg 2.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnad i uppdrag att i nytt förslag till 
detaljplan pröva fastigheten Frigg 2 för bostäder, detaljhandel och kontor.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 261/2020, handlingsid: Ks 2020.3678.
Avtal om ny detaljplan för Frigg 2, handlingsid: Ks 2020.3577.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 261/2020:
Kommunstyrelsen beslutar ge Samhällsbyggnad i uppdrag att i nytt förslag till 
detaljplan pröva fastigheten Frigg för bostäder, detaljhandel och kontor.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Plan- och bygglovschef Ingrid Järnefelt
Planarkitekt Terese Bruhn
Jihad Sakhnini
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 december 2020

Justerandes sign

Ks § 184 Dnr KS 2020/187

Planuppdrag för Tryde 67:27

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar ge Samhällsbyggnad i uppdrag att i nytt förslag till 
detaljplan pröva bostadsbebyggelse, vård, skola, centrumverksamhet, handel 
och kontor för fastigheten Tryde 67:27.

Kommunstyrelsen beslutar därtill att utöka det föreslagna planuppdraget för 
Tryde 67:27 så att uppdraget omfattar att undersöka om även den 
kommunägda del 1 av Tryde 13:22, karta, handlingsid: Ks 2020.3814, kan 
detaljplaneras för bostäder, lokaler med mera.

Ärendebeskrivning
För fastigheten Tryde 67:27 finns idag ingen gällande detaljplan. Då den 
förslagna bebyggelsen kräver bygglov behöver en ny detaljplan tas fram.

Inom planområdet har nöjesanläggningen Tingvalla tidigare bedrivit 
verksamhet. Tidigare verksamhet ska inte fortsätta utan ersätts med blandad 
bebyggelse bestående av bostäder, vård, skola, centrumverksamhet, handel 
och kontor.

Planuppdraget följer kommunens översiktsplan och dess riktlinjer gällande 
utbyggnad av tätorten då planområdet ligger i anslutning till befintlig 
bebyggelse och infrastruktur.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 december 2020

Justerandes sign

§ 184 forts.

Efter sammanträdet med kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 november 
2020 har framkommit att exploatören på Tryde 67:27 har visat intresse för att 
köpa den del av Tryde 13:22 som har disponerats för parkering till Tingvalla, 
se karta, del 1 av Tryde 13:22, handlingsid: Ks 2020.3814. Det är dock 
ändamålsenligt att först ta fram förslag till möjliga tomtindelningar, 
gatusträckningar, grönområden med mera, innan ställning tas till en eventuell 
försäljning av mark till exploatören på Tryde 67:27. 

Samhällsbyggnadsnämnden kommer att hantera eventuellt exploateringsavtal 
och försäljning parallellt med planarbetet.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser förväntas uppstå om beslut av planuppdrag.

Barnperspektivet
Planförslaget stärker och främjar barns möjlighet till trygghet, utveckling och 
utbildning då det möjliggör för bostäder, vård, förskola och skola.

Planuppdraget berör följande artiklar i barnkonventionen:
Artikel 16: Barn har rätt till ett privatliv.
Artikel 27: Barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel bostad, kläder 
och mat.

Miljöperspektivet
Planförslaget innebär förtätning av Tryde. Korta promenader och 
cykelvänliga avstånd kan bidra till att fler väljer cykel framför bil för korta 
transporter vilket leder till minskade utsläpp. ¨

Uppföljning
Efter beslut om planuppdrag påbörjas planarbete med att ta fram 
samrådshandlingar.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnad i uppdrag att i nytt förslag till 
detaljplan pröva bostadsbebyggelse, vård, skola, centrumverksamhet, handel 
och kontor för fastigheten Tryde 67:27.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 262/2020, handlingsid: Ks 2020.3679.
Avtal om ny detaljplan för Tryde 67:27, handlingsid: Ks 2020.3331.
Karta, del 1 av Tryde 13:22, handlingsid: Ks 2020.3814.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 december 2020

Justerandes sign

§ 184 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 262/2020:
Kommunstyrelsen beslutar ge Samhällsbyggnad i uppdrag att i nytt förslag till 
detaljplan pröva bostadsbebyggelse, vård, skola, centrumverksamhet, handel 
och kontor för fastigheten Tryde 67:27.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget 
att utöka det föreslagna planuppdraget för Tryde 67:27 så att uppdraget även 
omfattar att undersöka om den kommunägda del 1 av Tryde 13:22, karta, 
handlingsid: Ks 2020.3814, kan detaljplaneras för bostäder, lokaler med mera.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Per-Martin Svenssons förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Plan- och bygglovschef Ingrid Järnefelt
Planarkitekt Terese Bruhn
BJHP Fastighets AB
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 december 2020

Justerandes sign

Ks § 185 Dnr KS 2020/69

Svar på initiativärende - Lunch till gymnasieelever

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Tomelilla kommun inte i efterhand ska ersätta 
för extra kostnader i samband med distansundervisning, då en sådan 
ersättning inte går att utforma tillräckligt rättvist, rättssäkert och med 
tillräcklig träffsäkerhet. Detta gäller för tiden fram till den 6 december 2020.

Kommunstyrelsen beslutar att Tomelilla kommun inte ska återkräva den del 
av skolpengen som avser skollunch, då ett sådant krav riskerar en betydande 
administration i förhållande till de eventuella intäkter detta skulle kunna ge 
Tomelilla kommun.

Kommunstyrelsen beslutar att Tomelilla kommun ska ersätta sina 
gymnasieungdomar med den rörliga delen av lunchkostnaden, motsvarande 
14:40:-/dag om gymnasieskolan i sin helhet övergår till distansundervisning. 
Detta gäller för de ungdomar där den säljande kommunen inte fattat eget 
beslut om kompensation till eleverna samt från den 7 december 2020.

Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att förbereda de 
utbetalningsrutiner som krävs för utbetalningen.

Reservation
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Anders Throbäck, Ida 
Bornlykke och Tina Bergström-Darrell) reserverar sig enligt bilaga, 
handlingsid: Ks 2020.3828.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna genom Sara Anheden har inkommit med skrivelse till 
kommunstyrelsen med följande yrkanden;

- att Tomelilla kommun ersätter gymnasieeleverna för extra kostnader i 
samband med distansundervisning

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 december 2020

Justerandes sign

§ 185 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att skicka ärendet till 
familjenämnden för yttrande.

Tomelilla kommun har drygt 500 elever i utbildning i gymnasieskolan. Dessa 
är fördelade på drygt 30 olika huvudmän, enskilda och kommunala. 
Ungefär 70 % av eleverna återfinns hos kommunala huvudmän och 30% hos 
enskilda huvudmän. Mängden elever hos de olika huvudmännen varierar från 
enstaka elever till som mest drygt 260 elever (drygt 50% av alla elever). 

Skollunch hos de olika huvudmännen hanteras på olika vis beroende på om 
aktuell huvudman har egen skolmatsal, köper hos annan skolmatsproducent 
eller ger eleverna olika former av matbidrag.  Vidare skiljer sig 
skolluncherbjudandet åt beroende på vilken gymnasieutbildning som eleven 
genomgår. Är utbildningen helt skolförlagd, genomförs utbildningen med 
yrkespraktik och vilken omfattning denna har?  Detta sammantaget gör att 
lunchsituationen sett mycket olika ut för Tomelillas gymnasieungdomar, 
beroende på huvudman och vilken utbildning man deltagit i. 

Tomelilla kommun har fått återbetalat 124 873: - för utebliven skollunch av 
tre kommunala huvudmän, bland annat från Ystad kommun, där mer än 50 
% av Tomelillas ungdomar genomför sin gymnasieutbildning. De kommuner 
som återbetalat till Tomelilla kommun har återbetalat rena 
produktionskostnader, dvs råvarukostnader etc. Kostnader för personal och 
hyra har inte återbetalats då dessa kostnader har kvarstått i de producerande 
kommunerna, trots produktionsstopp. 

Ska Tomelilla kommun kräva ersättning av de huvudmän som inte återbetalat 
för utebliven skollunch, cirka 30 olika huvudmän, så måste det utredas för 
vardera huvudmannen vilka direkta kostnadsbesparingar dessa haft, hur deras 
skolluncherbjudande sett ut, om eleverna kunnat genomföra yrkespraktik 
etcetera? Ett återkrävande av, bedömningsvis, maximalt cirka 100 000: - är ett 
stort administrativt arbete som inte motsvarar eventuella intäkter som skulle 
kunna komma Tomelilla kommun till gagn. 

Vad gäller en ersättning i efterhand för de eventuella merkostnader som 
elever/vårdnadshavare kan ha haft på grund av distansundervisningen i 
gymnasieskolan under våren så uppkommer likartade frågeställningar. 
Eventuella merkostnader är kopplade till elevernas utbildning, yrkespraktik 
eller ej, variation i luncherbjudande med mera.
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 december 2020

Justerandes sign

§ 185 forts.

Förvaltningens bedömning är att det inte går att utforma en tillräckligt rättvis, 
rättssäker och träffsäker ersättningsmodell för att ersätta eventuella 
merkostnader i efterhand. 

Efter familjenämndens yttrande uppkom en diskussion i kommunstyrelsens 
arbetsutskott om möjligheten att kompensera gymnasieelever framöver och 
skolchef Johan Holmqvist har inkommit med följande yttrande:

Under rådande pandemi har våra gymnasieskolor under perioder stängts ner 
och övergått till distansundervisning. Våren 2020, 18 mars, övergick 
gymnasieskolan till distansundervisning läsåret ut. I samband med detta 
väcktes frågan kring den uteblivna möjligheten för gymnasieeleverna att 
serveras skollunch. Frågan kom att hanteras olika av de olika 
skolhuvudmännen/kommunerna, Ystad gymnasium erbjöd exempelvis 
skollunch för avhämtning, där Tomelilla kommun ombesörjde transport till 
Tomelilla kommun. Ett fåtal ungdomar bosatta i Tomelilla utnyttjade 
möjligheten till beställning och avhämtning av skollunch. Tomelilla kommun 
likt alla andra kommuner ersätter kostnaden för skollunch via utbetalning av 
elevpeng, där en del av denna är avsedd att finansiera utbildningsanordnaren 
för lunchkostnaden.

Ystad kommun, Lunds kommun och Eslövs kommun har efter våren 2020 
återbetalat uteblivna kostnader för råvaror/andra rörliga kostnader till 
Tomelilla kommun. Dessa kostnader per elev och dag varierar från 14,40: - 
(Ystad kommun) till 16,00: - (Lunds kommun och Eslövs kommun). 
Råvarukostnaden i Tomelilla kommun är för närvarande 12:50-13:00. Här 
ska hållas i beaktande att mängden råvara per portion är lägre i Tomelilla då 
portionerna avser grundskoleverksamhet.

Vid höstupptakten öppnade gymnasieskolorna igen för sedvanlig 
undervisning, dock med möjlighet att i olika variation införa till delar 
distansundervisning för olika elevgrupper. Ett beslut om övergång till 
blandad undervisning, till delar skolförlagd till delar på distans kunde beslutas 
utifrån kollektivtrafiksituationen, dvs ett led i att minska antalet resande 
under rusningstrafik. På grund av ökat antal smittade från vecka 43 och 
framåt har regeringen öppnat för möjligheten att övergå till 
distansundervisning i gymnasieskolan på grund av trängsel i skollokaler. 
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 december 2020

Justerandes sign

§ 185 forts.

I samband med detta betonade regeringen att detta skulle ses som en sista 
åtgärd att ta till efter det att andra åtgärder prövats. Skulle vi få beslut om 
övergång till distansundervisning i gymnasieskolan igen, kommer våra 
gymnasieungdomar åter riskera att stå utan skollunch i varierande 
omfattning. I våras pågick, trots distansundervisning, exempelvis 
yrkesprogrammens APL (”praktik”). Vidare är det osäkert hur de olika 
kommunala och fristående huvudmännen väljer att hantera frågan eller 
eventuella återbetalningar till hemkommunerna. Med vårens erfarenheter – 
dvs återbetalning från tre kommuner, varav Ystad kommun, där majoriteten 
av Tomelillas ungdomar studerar, kan antas att Tomelilla kommun åter igen, 
till viss del, krediteras de rörliga kostnaderna. Totalt återbetalades 124 873: - 
till Tomelilla kommun för de 48 dagar distansundervisning pågick, av de tre 
nämnda kommunerna ovan. 

Skulle Tomelilla kommun välja att ersätta alla sina gymnasieungdomar, cirka 
500, med den rörliga delen av kostnader för skolluncher, 14,40:-(Ystads nivå), 
innebär detta en maximal utgift om 36 000:-/veckan. I kalkylen ingår alla 
gymnasieungdomar och ingen hänsyn är tagen till skiftande grad av 
distansundervisning, exempelvis elever på fortsatt yrkespraktik. För den 
enskilde ungdomen skulle det innebära en ersättning om 72:-/veckan. 
Tomelilla kommun kalkylerar med att få tillbaka hälften av betalda 
råvarukostnader/rörliga kostnader, likt våren 2020. Vi kan inte villkora 
utbetalningen till berörda gymnasieungdomar utifrån skolhuvudmännens vilja 
att återbetala, då detta kommer drabba ungdomar vars huvudman inte väljer 
att återbetala råvarukostnader/rörliga kostnader. 
Uppskattningsvis kommer Tomelilla få tillbaka hälften av de beräknade 
maximala 36 000:-/veckan, cirka 18 000: - om tidigare återbetalande 
skolhuvudmän återigen återbetalar.

Kommunförvaltningen förbereder ett utbetalningsförfarande för 
gymnasielever. Beslut om eventuell utbetalning av ersättning till 
gymnasieungdomar för utebliven skollunch föreslås träda i kraft vid en 
nationell eller regional nedstängning av gymnasieskolan likt våren 2020. 
Ersättningen förslås till 14:40:-/dag.

Ekonomiska konsekvenser
Avvägning har gjorts mellan möjliga belopp att återfå och den administrativa 
insats som kan komma att krävas. Utöver det som är redovisat i 
ärendebeskrivningen tillkommer transaktionskostnader.
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Justerandes sign

§ 185 forts.

Barnperspektivet
Trots risken med uppkomna merkostnader i hushållet/för 
elever/barn/ungdomar ställs ändå krav på rättvis, rättssäker och träffsäker 
ersättningsmodell. Ungdomar upp till 18-år är barn i barnkonventionens 
mening. Ett beslut om ersättning är gynnande för denna grupp.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljöperspektivet nämnvärt.

Familjenämndens förslag till beslut
Familjenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att Tomelilla kommun 
inte i efterhand ersätter för extra kostnader i samband med 
distansundervisning, då en sådan ersättning inte går att utforma tillräckligt 
rättvist, rättssäkert och med tillräcklig träffsäkerhet.

Familjenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att Tomelilla kommun 
inte återkräver den del av skolpengen som avser skollunch, då ett sådant krav 
riskerar en betydande administration i förhållande till de eventuella intäkter 
detta skulle kunna ge Tomelilla kommun. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 275/2020, handlingsid: Ks 2020.3771.
Utredning om ersättning för utebliven skollunch-gymnasieskolan, 
handlingsid; Ks 2020.3815.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 152/2020: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar skicka förslaget till förvaltningen 
för beredning och därefter till familjenämnden för yttrande.

Familjenämndens utbildningsutskott § 33/2020:
Familjenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att Tomelilla kommun 
inte i efterhand ersätter för extra kostnader i samband med 
distansundervisning, då en sådan ersättning inte går att utforma tillräckligt 
rättvist, rättssäkert och med tillräcklig träffsäkerhet.

Familjenämnden föreslår vidare kommunstyrelsen besluta att Tomelilla 
kommun inte återkräver den del av skolpengen som avser skollunch, då ett 
sådant krav riskerar en betydande administration i förhållande till de 
eventuella intäkter detta skulle kunna ge Tomelilla kommun.
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§ 185 forts.

Familjenämnden § 104/2020:
Familjenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att Tomelilla kommun 
inte i efterhand ersätter för extra kostnader i samband med 
distansundervisning, då en sådan ersättning inte går att utforma tillräckligt 
rättvist, rättssäkert och med tillräcklig träffsäkerhet.

Familjenämnden föreslår vidare kommunstyrelsen besluta att Tomelilla 
kommun inte återkräver den del av skolpengen som avser skollunch, då ett 
sådant krav riskerar en betydande administration i förhållande till de 
eventuella intäkter detta skulle kunna ge Tomelilla kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 275/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att Tomelilla 
kommun inte i efterhand ska ersätta för extra kostnader i samband med 
distansundervisning, då en sådan ersättning inte går att utforma tillräckligt 
rättvist, rättssäkert och med tillräcklig träffsäkerhet. Detta ska gälla för tiden 
fram till den 6 december 2020.

Vidare att kommunstyrelsen ska besluta att Tomelilla kommun inte ska 
återkräva den del av skolpengen som avser skollunch, då ett sådant krav 
riskerar en betydande administration i förhållande till de eventuella intäkter 
detta skulle kunna ge Tomelilla kommun.

Därtill att kommunstyrelsen ska besluta att Tomelilla kommun ska ersätta 
sina gymnasieungdomar med den rörliga delen av lunchkostnaden, 
motsvarande 14:40:-/dag om gymnasieskolan i sin helhet övergår till 
distansundervisning. Detta ska gälla för de ungdomar där den säljande 
kommunen inte fattat eget beslut om kompensation till eleverna samt från 
den 7 december 2020.

Därutöver att kommunstyrelsen ska besluta ge förvaltningen i uppdrag att 
förbereda de utbetalningsrutiner som krävs för utbetalningen.

Sara Anheden (S) yrkar att Tomelilla kommuns gymnasieungdomar ska 
kompenseras med 21 kr/dag för varje dag med distansundervisning sedan i 
våras.
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Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Leif Sandbergs förslag.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för Leif Sandbergs förslag.
Nej-röst för Sara Anhedens förslag.

Omröstning
Med 9 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 
Leif Sandbergs förslag.

Ledamot Ja-röst Nej-röst Avstår
Leif Sandberg (C) X
Per-Martin Svensson (M) X
Sara Anheden (S) X
Per Gustafsson (SD) X
Anders Throbäck (S) X
Bo Herou (KD) X
Per-Olof Örnsved (SD) X
Charlotte Rosdala (C) X
Ida Bornlykke (S) X
Ewa Carnbrand (M) X
Anders Rosengren (SD) X
Tobias Högborg (C) X
Tina Bergström-Darrell (S) X
Totalt 9 4

_________

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Skolchef Johan Holmqvist
Familjenämnden
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Reservation ärende 11 – Initiativärende – Lunch till gymnasieelever

Den 17 mars i år beslutade regeringen om en stängning av landets gymnasieskolor till följd av 
Coronapandemin. Eleverna fick studera hemma och den lunch de skulle fått i skolan fick de 
själva ombesörja. För en del elever och deras familjer är detta en utgift som ställt till stora 
problem. Att kommunen valde att täcka upp det med ökat försörjningsstöd hjälper inte de 
familjer som lever på marginalen för att klara sig undan försörjningsstöd. För dessa elever 
hade en ersättning om 21 kronor per dag, samma ersättning som elever på de praktiska 
programmen får när de är ute på praktik, varit en nödvändig hjälp. 

Att avslå ersättningen med omständlig administration som skäl är inte acceptabelt. 
Kommunen bör ha koll på alla sina gymnasieungdomar och vilken utbildning de går. Att fråga 
huvudmannen för dessa utbildningar hur skolmaten hanterats i deras verksamhet under 
skolstängningen kan inte vara alltför betungande.

I november månad lyfte Socialdemokraterna åter frågan om ersättning för skolmaten om en 
ny stängning av gymnasieskolan skulle bli aktuell. Förvaltningen gavs i uppdrag att undersöka 
frågan. Plötsligt var svaret från den styrande alliansen annorlunda. Nu kan ersättningen bli 
verklighet 14,40 kronor per dag, så länge det enbart gäller den nuvarande och framtida 
stängningar av gymnasieskolan. 

Socialdemokraterna i Tomelilla anser att elever som har och har haft utlägg för lunch i 
samband med stängningen av gymnasieskolan sedan 2020 ska ersättas med 21 kronor per dag 
och reserverar sig därför mot beslutet vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 december.

Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen

Sara Anheden
Gruppledare
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Ks § 186 Dnr KS 2020/32

Svar på motion om att införa kommunalt arvode för 
nattvandrare

Kommunstyrelsens beslut och förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.

Reservationer
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Anders Throbäck, Ida 
Bornlykke och Tina Bergström-Darrell) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande om återremiss av ärendet samt avslag på motionen.

Den sverigedemokratiska gruppen (Per Gustafsson, Per-Olof Örnsved och 
Anders Rosengren) reserverar sig till förmån för eget yrkande om bifall till 
motionen.

Ärendebeskrivning
Per Gustafsson (SD) har lämnat in motion om att införa kommunalt 
arvode för nattvandrare med följande lydelse:

”Otryggheten i Tomelilla är något som diskuteras alltmer under de senaste 
åren och det har vidtagits en del åtgärder mot detta, bland annat har 
kameraövervakning sats upp på vissa ställen och väktare har hyrts in vid vissa 
tidpunkter samt att man börjat se över vad som försiggår på torget.

Sverigedemokraterna ställer sig positiva till att frågan tagit plats på 
dagordningen, detta framförallt då vi anser att det nu är dags att våra 
kommuninvånares otrygghetskänslor tas på alvar. Vi accepterar inte en 
utveckling i vår kommun som går åt den laglösa riktningen vi sett i många 
andra kommuner i landet.
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I Tomelilla kommun finns idag fältarna som arbetar via socialförvaltningen. 
Därutöver finns också ideell nattvandrarverksamhet bestående av personer 
som lägger ner sin fritid på kvällar och nätter för att patrullera runt i 
kommunen och skapa en tryggare och säkrare miljö för de som bor här. De 
går runt på gatorna i alla väderlägen samtidigt offrar man sin tid som man 
kunde spenderat med sin familj – någonting som bör ses som synnerligen 
hedervärt.

Personer som nattvandrar och gör det ofta nätverkar med ungdomar och får 
en unik möjlighet att skapa förtroende och en relation till dessa. De har 
tydliga jackor på sig för att unga som rör sig i denna miljö ska kunna veta att 
där finns en person som de kan vända sig till.

Sverigedemokraterna i Tomelilla anser att kommunen har en viktig uppgift i 
att knyta in nattvandrarverksamheten så att den på ett optimalt sätt kan 
samordna sig med polis, trygghetssamordnare och socialtjänst och på så vis 
fylla bästa möjliga funktion med bästa möjliga potential. I denna samordning 
finns förbättringspotential idag. Risken med dålig samordning är att 
engagemanget hos de ideella vissnar vilket är bekymmersamt. För att 
nattvandrarna ska kunna växa och rekrytera nya aktiva krävs att de som 
engagerar sig känner sig delaktiga och viktiga. 

Föreningar har redan idag möjlighet att söka bidrag från kommunen – både 
som generellt stöd och som särskilt stöd till föreningslokal. Vi anser dock att 
det bästa vore om personer som är aktiva nattvandrare hade möjlighet att 
särskilt få ett personligt arvode direkt från kommunen. Detta vore ett sätt för 
kommunen att visa att vi särskilt stödjer människor som engagerar sig i 
denna typ av verksamhet. En ”morot” i form av ett visst arvode hade inte 
bara ökat rekryteringspotentialen på grund av summan som sådan, utan hade 
också symboliserat en viss ”tyngd” i uppdraget och ökat allmänhetens syn på 
uppdraget. Man bör i sammanhanget inte heller glömma att denna typ av 
engagemang oftast handlar om synnerligen obekväma ”arbetstider”.

Vill vi på allvar vända otrygghetsutvecklingen i Tomelilla så måste vi också 
vara beredda att testa nya sätt att göra det på. I detta tror vi 
Sverigedemokrater att arvoderade nattvandrare är ett sätt – både för att öka 
rekryteringsunderlaget, men också för att visa uppskattning för de som 
faktiskt offrar sin fritid för våra ungdomars skull.
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Sverigedemokraterna yrkar att:
- Kommunfullmäktige ger berörd nämnd i uppdrag att utreda 

möjligheten till att från kommunens håll arvodera nattvandrarna i 
Tomelilla för att visa uppskattning samt för att öka 
rekryteringsunderlaget.

- Kommunfullmäktige ger berörd nämnd i uppdrag att föreslå hur 
arvodena ska utformas samt sätta upp reglemente med 
förhållningsregler.

- Kommunfullmäktige beslutar att eventuella merkostnader tas från 
resultatet.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 4 mars 2020, Ksau § 65/2020, att 
remittera motionen till förvaltningen för beredning. Efter beredning avger 
förvaltningen följande yttrande.

Förvaltningens yttrande
Förvaltningen delar Sverigedemokraternas ställningstagande om att det är 
viktigt att de som engagerar sig som nattvandrare känner sig delaktiga och att 
den insats de gör är viktig. 

Östra Göinge har utarbetat en framgångsrik modell för nattvandring som 
spridit sig runt om i Sverige. Modellen har visat sig vara ett väl fungerande 
sätt för nattvandrare, fältassistenter, föreningsliv och polis att samverka. 
Förvaltningen har under 2020 påbörjat ett arbete med denna modell.

Modellen går förenklat ut på att idrottsföreningar och andra föreningar, som 
är politiskt och religiöst obundna samt inkluderar ungdomar får en 
ekonomisk ersättning när vuxna tillhörande föreningen nattvandrar. Detta 
medför ett välkommet ekonomiskt tillskott till föreningarna. Ytterligare 
positiv effekt är att ungdomar som saknar fritidssysselsättning på detta sätt 
lättare kan komma i kontakt med vuxna, goda förebilder och lotsas in i en 
förening som den unge kan tänkas vara intresserad av. 

Samtliga vuxna nattvandrare deltar i en introduktionsutbildning som 
arrangeras av Nattvandrarna Sverige.
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Det ekonomiska incitamentet är en viktig del i modellen och medel har sökts 
till detta genom Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, som har meddelat att de 
är beredda att stödja projektet med 50 % av kostnaden under projekttiden. 
Projekttiden omfattar 12 månader med möjlighet till ytterligare 12 månaders 
förlängning. Detta under förutsättning att Tomelilla kommun tillför 
resterande 50 % av kostnaden. Målsättningen är att verksamheten ska 
fortsätta att bedrivas även efter projekttiden om utvärdering visar på goda 
resultat.

Familjenämnden beslutade den 25 september 2020, Fn § 87, att tillföra medel 
motsvarande halva projektkostnaden. 

En form av arvode kommer således att utbetalas för nattvandring. Hur 
arvodena kommer att betalas ut till föreningarna regleras i 
projektbeskrivningen. 

Ekonomiska konsekvenser
Familjenämnden har beslutat att tillskjuta medel motsvarande halva 
projektkostnaden. Resterande del finansieras via Sparbanksstiftelsen Färs & 
Frosta. 

Barnperspektivet
Östra Göinge-modellen får anses vara positiv utifrån barnperspektivet. Syftet 
är att fånga upp ungdomar som riskerar hamna i riskbeteenden men också att 
öka tryggheten i samhället. Den gagnar dock även de barn som redan är 
aktiva i föreningar genom att föreningarna får stärkt ekonomi och kan utöka 
de aktiviteter som riktar sig till barn och unga.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att modellen innebär någon negativ påverkan 
på miljön.

Uppföljning
Projektet kommer att följas upp löpande och utvärderas vid projektslut för 
att utgöra underlag för familjenämndens beslut om fortsatt satsning efter 
projektslut. 

Behov av uppföljning av denna motion bedöms inte föreligga.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 263/2020, handlingsid: Ks 2020.3681.
Familjenämnden § 87/2020, handlingsid: Ks 2020.3290.

  
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 30/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 65/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.

Familjenämnden § 87/2020:
Familjenämnden beslutar tillföra medel motsvarande halva projektkostnaden 
75 000 sek.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 263/2020:
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar i första hand återremiss av ärendet till förvaltningen 
med motiveringen att svaret inte handlar om arvodering till enskilda 
nattvandrare vilket motionen handlar om.

Sara Anheden (S) yrkar i andra hand avslag på motionen. 

Leif Sandberg (C) yrkar att ärendet ska avgöras idag samt bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Per Gustafsson (SD) yrkar att ärendet ska avgöras idag samt bifall till 
motionen. 
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Beslutsgång
Ordförande ställer först proposition på yrkandet om återremiss och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Ordförande ställer därefter proposition på yrkandena om motionen och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Leif Sandbergs och 
arbetsutskottets förslag om att besvara motionen med förvaltningens 
yttrande. 
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Balanslista/Patrik Månehall
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Ks § 187 Dnr KS 2020/166

Svar på  motion angående tiggeriförbud

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.

Reservationer
Den sverigedemokratiska gruppen (Per Gustafsson, Per-Olof Örnsved och 
Anders Rosengren) reserverar sig till förmån för eget yrkande om bifall till 
motionen.

Ärendebeskrivning
Per Gustafsson (SD) och Thony Blomgren (SD) har lämnat in motion 
angående tiggeriförbud med följande lydelse: 

” Länge har vi fått bevittna hur organiserade ligor utför tiggeri i Tomelilla. 
De här organiserade ligorna utnyttjar utsatta människor som med det här 
beteendet cementeras i fattigdom. Tiggeriet är oftast bara toppen på isberget 
för de organiserade ligorna. På länsstyrelsens Skånes hemsida kan man bland 
annat läsa följande om tiggeriet och de organiserade ligornas verksamhet:

Det finns bland annat uppgifter om att gruppen utnyttjas till svartarbete 
under slavliknande förhållanden, att bostadssituationen är undermålig och att 
många lider av hälsoproblem. Det konstateras också att rumänska kvinnor 
dominerar bland de utländska medborgare som utnyttjas i prostitution eller 
människohandel.

Enligt EU:s regelverk har en EU-medborgare rätt att vistas i ett annat EU-
land i tre månader innan den måste återvända om den inte registrerar sig hos 
landets myndigheter. Kommunen bör, om andra EU-medborgare vistas här 
illegalt, i samråd med berörda myndigheter se till att dessa personer 
återvänder till sina hemländer då de inte på något sätt varken är Sveriges eller 
kommunens ansvar.

För att försvåra för de organiserade ligorna att verka i Tomelilla och Sverige 
föreslår vi ett tiggeriförbud i kommunen.
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Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
- Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att i kommunens allmänna lokala 

ordningsföreskrifter inför en ny paragraf om ett förbud mot aktivt 
och passivt tiggeri.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 14 oktober 2020, Ksau § 
236/2020, att remittera motionen till förvaltningen för beredning. Efter 
beredning avger förvaltningen följande yttrande.

Förvaltningens yttrande
Enligt de lokala ordningsföreskrifter som idag är antagna stadgas i § 12 att 
polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller 
liknande, om inte insamlingen ingår i en tillståndspliktig allmän 
sammankomst eller offentlig tillställning. Sker insamling i samband med 
framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

De lokala ordningsföreskrifterna är tillämpliga för de platser som är offentligt 
plats enligt 1 kap. § 2 första stycket 1-4 i ordningslagen.

Följande områden jämställs med offentlig plats under förutsättning att 
områden är tillgängliga för allmänheten.

1. Anläggningar för lek, idrott, friluftsbad, camping och friluftsliv
2. Järnvägsområde, inklusive perronger, väntsalar och parkområde
3. Skolgårdar, efter skol- och fritidsverksamhet
4. Kyrkogårdar och andra begravningsplatser

Den som bryter mot denna föreskrift kan dömas till böter, vilket framgår av 
ordningsföreskriftens 23 §.

Detta innebär att det redan idag finns en reglering för insamling av pengar 
som förvaltningen bedömer som tillräcklig. 

I 3 kap. 12§ ordningslagen anges att ordningsföreskrifter inte får lägga 
onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i 
den enskildes frihet.

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom HFD 2018 ref 75 gjort 
bedömningen att penninginsamling får förbjudas när det rör sig om ett 
förhållandevis snävt avgränsat geografiskt tillämpningsområde. 
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Detta kan jämföras med en dom, RÅ 1997 ref 41, där ett förbud mot 
förtäring av spritdrycker, vin eller starköl på samtliga offentliga platser i en 
kommun ansetts för långtgående.

Mot denna bakgrund torde ett totalförbud mot penninginsamling på samtliga 
offentliga platser inte vara förenligt med vår lagstiftning.

Ekonomiska konsekvenser
Några ekonomiska konsekvenser bedöms inte föreligga oavsett beslut för 
denna motion.

Barnperspektivet
Frågan bedöms inte beröra barn nämnvärt.

Miljöperspektivet
Aktuell fråga bedöms inte ha någon nämnvärd inverkan på miljön.

Uppföljning
Det finns inget behov av uppföljning på denna motion.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 264/2020, handlingsid: Ks 2020.3682.

  
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 131/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 236/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 264/2020:
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.
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Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar avslag på motionen. 

Per Gustafsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Leif Sandberg (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om att besvara 
motionen med förvaltningens yttrande. 

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

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Balanslistan/Patrik Månehall
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Ks § 188 Dnr KS 2020/100

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 3:e 
kvartalet 2020

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt 28 h § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska 
vård och omsorgsnämnden lämna en statistikrapport till fullmäktige över hur 
många av nämndens beslut som inte verkställts inom tre månader från 
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 en särskild avgift enligt 
LSS § 28 a.

Inga nya ej verkställda beslut har rapporterats till IVO under perioden.

Beslut som har rapporterats som verkställt under perioden. 
Inga beslut att rapportera.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda konsekvenser gällande detta 
perspektiv.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda konsekvenser gällande detta 
perspektiv.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda konsekvenser gällande detta 
perspektiv.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 december 2020

Justerandes sign

§ 188 forts.

Uppföljning
Nästa uppföljning kommer ske efter kvartal fyra.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 267/2020, handlingsid: Ks 2020.3685.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 55/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.

Vård och omsorgsnämnden § 83/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 267/2020:
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 december 2020

Justerandes sign

Ks § 189 Dnr KS 2020/101

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
äldre- och handikappomsorgen (SoL) 3:e kvartalet  
2020

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
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 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre 
månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska i rapporten ange 
vilka typer av bistånd dessa beslut gäller och hur lång tid som har förflutit 
från dagen för respektive beslut. Även beslut som avbrutits och inte på nytt 
verkställts inom tre månader från dagen då verkställigheten avbröts ska 
rapporteras. En kommun som inte verkställer gynnande beslut inom skälig 
tid riskerar vite.

Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.

Under tredje kvartalet 2020 har inga beslut enligt 4 kap 1 § SoL rapporterats 
till IVO som ej verkställda.

För andra kvartalet 2020 fanns 11 icke verkställda beslut att rapportera.  
Samtliga beslut är åter verkställda från den 24 september 2020. 11 beslut har 
därmed varit icke verkställda under en sammanhängande period på 176 
dagar.

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.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 december 2020

Justerandes sign

§ 189 forts.

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

Uppföljning
Uppföljning kommer ske efter kvartal fyra.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 268/2020, handlingsid: Ks 2020.3686.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 57/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.

Vård och omsorgsnämnden § 85/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 268/2020:
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 december 2020

Justerandes sign

Ks § 190 Dnr KS 2020/2

Anmälningsärenden ksau 18 november 2020

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Protokoll från Sydöstra Skånes samarbetskommitté den 2020-10-12 §§ 

26-12.
2. Revisionen Ystad-Österlenregionens miljöförbund – Revisorernas 

bedömning av delårsrapporten 2020-08-31.
3. Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund - Revisorernas bedömning 

av delårsrapporten 2020-08-31.
4. Beslut 2020-10-22 från Länsstyrelsen Skåne – Beslut om fördelning av 

vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisningar år 2021 
till kommuner i Skåne län.

5. 2020-10-19 Till Sveriges kommuner, ordförandena i de politiska 
partierna i kommunfullmäktige - Upprop för det svenska landskapet, 
Färingtofta Norra, ideell förening och föreningen Svenskt 
Landskapsskydd.

6. Protokoll från Kommunförbundet Skåne den 2020-10-02.
7. Protokoll nr 4. .2020-10-15 från styrelsemöte med Österlenhem AB.
8. Protokoll nr 4. .2020-10-15 från styrelsemöte med Tomelilla Industri 

AB.
9. Protokoll nr 5 2020-10-21 från styrelsemöte med Österlenhem AB.
10. Protokollsutdrag 2020-09-23 från Simrishamns kommun, 

kommunstyrelsens arbetsutskott § 186 – Initiativrätt, jämställd styrelse 
ÖKRAB.

11. Protokollsutdrag 2020-10-14från Simrishamns kommun, 
kommunstyrelsen § 202 – Initiativrätt, jämställd styrelse ÖKRAB.

12. Till samtliga i kommunstyrelsen - 5G utbyggnaden i Sverige har redan 
lett till en massiv ökning av strålning.

13. Protokoll från vård och omsorgsnämnden 2020-10-29 §§ 76-87.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 december 2020

Justerandes sign

§ 190 forts.

14. Protokoll från revisorerna 2020-10-22 §§ 42-48.
15. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-21 §§ 241-

255.
16. Protokoll från revisorerna 2020-10-13 §§ 38-41.
17. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-14 §§ 223-

240.
18. Protokoll från vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-10-15 

§§ 50-59.

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 269/2020, handlingsid: Ks 2020.3687.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 269/2020:
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till 
handlingarna.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 december 2020

Justerandes sign

Ks § 191 Dnr KS 2020/2

Anmälningsärenden ksau 25 november 2020

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärendena till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Protokoll från revisorerna den 9 november 2020, §§ 49-50.
2. Protokoll från vård och omsorgsnämnden den 12 november 2020, §§ 

61-66.
3. Protokoll från kommunstyrelsen den 11 november 2020, §§ 159-176.
4. Från Länsstyrelsen i Skåne har det kommit protokoll den 2020-11-13 

över inspektion av Tomelilla Ystad Sjöbo Överförmyndarnämnd.

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 283/2020, handlingsid: Ks 2020.3778.  

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 283/2020:
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärendena till 
handlingarna.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 december 2020

Justerandes sign

Ks § 192 Dnr KS 2018/286

Avsägelse från Per-Martin Svensson (M) som 
ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott och från 
Leif Sandberg (C) som 1:e vice ordförande i 
kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar entlediga Per-Martin Svensson (M) från 
uppdraget som ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsen beslutar entlediga Leif Sandberg (C) från uppdraget som 
1:e vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsen beslutar utse Leif Sandberg (C) till ordförande i 
kommunstyrelsens arbetsutskott fr o m 1 januari 2021.

Kommunstyrelsen beslutar utse Per-Martin Svensson (M) till 1:e vice 
ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott fr o m 1 januari 2021.

Ärendebeskrivning
Per-Martin Svensson (M) har den 4 december 2020 inkommit med avsägelse 
från uppdraget som ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Leif Sandberg (C) har den 4 december 2020 inkommit med avsägelse från 
uppdraget som 1:e vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott.
  
Beslutsunderlag
Avsägelse från Per-Martin Svensson (M) som ordförande i 
kommunstyrelsens arbetsutskott samt från Leif Sandberg (C) som1:e vice 
ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott, handlingsid: Ks 2020.3790.
_________
Beslutet skickas till:
Per-Martin Svensson (M)
Leif Sandberg (C)
Löneenheten Ystad
Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 december 2020

Justerandes sign

Ks § 193 Dnr KS 2018/286

Val av ombud till Biogas Ystad Österlen ekonomisk 
förening

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar välja Per-Martin Svensson (M) till ombud och 
Sara Anheden (S) till ombudsersättare för Tomelilla kommun till 
föreningsstämma med Biogas Ystad Österlen ek för till och med 31 
december 2022.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen valde den 23 januari 2019, ks § 5/2019, Anna Starck (C) 
till ledamot i Biogas Ystad Österlen ek för. Något ombud till 
föreningsstämman har dock inte blivit valt.

Valet bör gälla för resten av innestående mandatperiod.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar välja XX till ombud och YY till ombudsersättare 
för Tomelilla kommun till föreningsstämma med Biogas Ystad Österlen ek 
för till och med 31 december 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.2 december 
2020.3816.
_________

Beslutet skickas till:
Per-Martin Svensson (M)
Sara Anheden (S)
Biogas Ystad Österlen ek för
Löneenheten Ystad
Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand
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