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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
10 juni 2020

Justerandes sign

Övriga närvarande Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Kanslichef Johan Linander
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Socialchef Viweca Thoresson
Skolchef Johan Holmqvist
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Utvecklingschef Helena Berlin
Bygglovschef Ingrid Järnefelt
Näringslivsstrateg Daniel Jonsgården
Kommunpolis Anna Hagenkötter (egen dialogpunkt)
Entreprenör Hanna Hansson Cederberg (egen dialogpunkt)
Näringspolitisk rådgivare Ellen Dahl, Sv Näringsliv (egen dialogpunkt)
Christer Yrjas (C), ordförande FN (egen dialogpunkt)
Ewa Carnbrand (M), 1:e vice ordförande FN (egen dialogpunkt)
Sander Dijkstra (M), ordförande SBN (egen dialogpunkt)
Marianne Åkerblad (M), ordförande VON (egen dialogpunkt)
Marie Ståhlbrand (M), ordförande KFN (egen dialogpunkt)

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

§ 129 Ändringar i föredragningslistan
§ 130 Dialoger och informationsärenden
§ 131 Informationsärende - Länsstyrelsen avslår lokala trafikföreskrifter om förbud mot 

genomfart för tungtrafik, på del av väg 11 i Tomelilla kommun
§ 132 Ny förbundsordning och nytt reglemente för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 

med anledning av överflyttning av beslut gällande alkoholtillstånd m.m.
§ 133 Nytt samverkansavtal för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK)
§ 134 Sammanställning över inkomna medborgarinitiativ 2017-2020
§ 135 Svar på initiativ om översyn av ansvarsfördelningen för arbetsmiljöfrågor
§ 136 Svar på motion - Webbsänd kommunfullmäktige
§ 137 Svar på medborgarinitiativ angående friluftsbad i Eljaröd – eller i Brösarp?
§ 138 Medborgarinitiativ - Behåll och modernisera gatubelysningen i småbyarna
§ 139 Medborgarinitiativ - Utegym i Lunnarp
§ 140 Svar på remiss - Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan 

med planbeskrivning, dnr 6352/2018
§ 141 Eventuellt ytterligare yttrande angående förslag till föreskrifter om 

hastighetsbegränsning på väg 11 i Skåne län, TRV 2019/54663
§ 142 Åtgärdsvalstudie Väg 11 Tomelilla - Simrishamn
§ 143 Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
§ 144 Anmälningsärenden ksau den 10 juni 2020
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 juni 2020

Justerandes sign

Ksau § 129 Dnr KS   

Ändringar i föredragningslistan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
På förslag av ordförande Per-Martin Svensson (M) beslutar 
kommunstyrelsens arbetsutskott om följande ändringar i föredragningslistan:

- Dialogärende HR-chef Johan Lexfors, information om genomförd 
lönekartläggning, tas bort.

- Dialogärende ekonomichef Elisabeth Wahlström läggs till.
_________  
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 juni 2020

Justerandes sign

Ksau § 130 Dnr KS 2020/1

Dialoger och informationsärenden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunpolis Anna Hagenkötter och tf. säkerhetssamordnare Helena Berlin 
informerar bland annat om följande: 

- Mycket klotter runt om i tätorten. Samma budskap och sannolikt 
samma person som har gjort det. Håller på att ta fram en rutin mot 
klotter. Fastighetsägarna är olika bra på att ta bort klottret, kan bli 
kostsamt för dem beroende på vilken typ av vägg det är på.

- Skickar ut ett sommarbrev till alla elever i mellan- och högstadiet 
tillsammans med fältassistenterna. 

- Har tagit många drograttfulla på senaste tiden. Vet inte om det har 
ökat eller om det är ett resultat av att fler tester görs. 

- Hade en trygghetsvandring förra veckan med 15 medborgare, det var 
maxantalet som fick vara med. Inom kort är det motsvarande 
vandring för förtroendevalda.

- Trygghetsväktare kommer att finnas ute i samhället under sommaren.

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson informerar bland annat om följande: 
- Hade en inspirationsdag med Österlenhem/TIAB och Miljöförbundet 

förra onsdagen om digital utveckling. Diskussion om hur förvaltning 
och partierna ska gå vidare med arbetet för att få fram moderna 
ägardirektiv.

Digitalt företagsbesök med näringslivsstrateg Daniel Jonsgården på plats på 
Brösarps Gästis med ägare Hanna Hansson Cederberg:

- Verksamheten har många olika ben med hotell, restaurang, konferens, 
spa, fest & bröllop och konsthall.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 juni 2020

Justerandes sign

§ 130 forts.

- Före covid-19 såg de en stabil ökning av turister från sydligare länder. 
Planerade för en utbyggnad av hotell, restaurang och spa, men det har 
såklart bromsats upp nu

- Har många bokningar inför sommaren, men känner en viss oro för att 
det ska bli köbildningar och trängsel. Även oro för den egna 
personalens hälsa, kan inte skydda sig bakom plexiglas utan måste ta 
gästernas tallrikar, hälla upp i glasen, bädda sängarna osv.

- De normalt väldigt goda månaderna från påsk och framåt har i år varit 
svaga månader. Även om sommaren blir normal så har de inte kunnat 
”lägga i ladorna” inför den normalt svaga hösten och vintern.

- Konferenssidan är nästan helt död och det görs inte heller bokningar 
inför hösten, vilket också är en källa till oro. 

Budgetberedning familjenämnden (Christer Yrjas (C) och Ewa Carnbrand 
(M) samt skolchef Johan Holmqvist och socialchef Viweca Thoresson):

- Genomgång av familjenämndens budgetskrivelse. 
- Prognosen för 2020 är minus 3 mnkr och det beror i huvudsak på en 

ökning av försörjningsstöd och kostnader för vuxenutbildning.
- Målen för 2020 förlängs till 2021. 
- Samtliga rektorer är nu tillsatta. 
- Kommer att ha ekonomisk uppföljning varje månad. 
- Fler och fler går mer än tre skolår på gymnasiet. 
- Á-priset för vuxenutbildningen går inte upp, utan de ökade 

kostnaderna beror på en volymökning.

Näringspolitisk rådgivare Ellen Dahl, Svenskt Näringsliv, informerar om 
följande:

- Genomgång av svar på enkät om det lokala företagsklimatet. Fick in 
99 svar i Tomelilla, det innebär 55 procent vilket är bra ur ett 
Sverigeperspektiv. Det totala omdömet går ner i hela Sverige och för 
Tomelilla kommun sjunker omdömet från 3,4 till 3,2. Ligger något 
under snittet i landet.

- Bästa områden är konkurrens från kommunens verksamheter (3,9) 
och mobilnät och bredband (3,6). I botten ligger tillgång på relevant 
kompetens (2,4) och upphandling (2,5).

- Gällande serviceinriktad myndighetsutövning har Tomelilla kommun 
mycket bra resultat.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 juni 2020

Justerandes sign

§ 130 forts.

Budgetberedning samhällsbyggnadsnämnden (Sander Dijkstra (M), 
samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius och plan- och byggchef Ingrid 
Järnefelt):

- Genomgång av samhällsbyggnadsnämndens budgetskrivelse, 
måluppfyllelse och prognos 2020.

- Genomgång av viktiga händelser under våren 2020. Verksamheten har 
kunnat bedrivas i stort enligt plan trots covid-19.

- Diskussion om hur Tomelilla tätorts attraktivitet kan höjas. 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström och plan- och byggchef Ingrid Järnefelt 
redovisar exploateringskostnader och försålda/lediga tomter:

- 8,7 mnkr har lagts ner på exploatering av de 30 mnkr som 
kommunfullmäktige har beviljat i budgeten.

- Genomgång av vilka tomter som har sålts och vilka som fortfarande 
är lediga eller reserverade.

- Genomgång av den av samhällsbyggnadsnämnden nyligen antagna 
policyn för exploateringsredovisning.

Budgetberedning vård och omsorgsnämnden (Marianne Åkerblad (M) samt 
socialchef Viweca Thoresson):

- Genomgång av vård och omsorgsnämndens budgetskrivelse och 
prognos 2020. Kommer att uppfylla samtliga mål för 2020. Har 
skruvat på målen inför 2021.

- Har fått en lägre personalomsättning under våren. 
- Genomgång av väsentliga händelser under året, exempelvis införandet 

av Heltid som norm. 
- Diskussion om volymutvecklingen inom hemtjänst, matdistribution, 

särskilt boende med mera, kompetensförsörjning och andra aktuella 
frågor.

Budgetberedning kultur- och fritidsnämnden (Marie Ståhlbrand (M) samt 
samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius):

- Genomgång av viktiga händelser under våren 2020, exempelvis 
arbetet med revidering av föreningsbidragen, börjar erbjuda 
strömmad film på biblioteken och fritidschecken. 

- Ett av målen för 2020, att föreningslivet ska öka sin verksamhet för 
barn och ungdomar, kommer inte att uppfyllas på grund av covid-19.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 juni 2020

Justerandes sign

§ 130 forts.

- Prognosticerar ett mindre överskott för 2020.

Ekonomichef Elisabeth Wahlström informerar bland annat om följande: 
- Genomgång av det fortsatta budgetarbetet utifrån bland annat T1:an, 

nämndernas budgetskrivelser för 2021 och SKR:s prognoser.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.2069.
Fn § 37/2020 Yttrande Budget 2021 med plan för 2022-2023, handlingsid: 
Ks 2020.1336.
Familjenämndens yttrande budgetremiss 2021 komplett, handlingsid: Ks 
2020.1337.
Sbn § 22/2020 Remiss mål och budget 2021-2023, handlingsid: Ks 
2020.1825.
Samhällsbyggnadsnämndens budgetskrivelse för 2021, handlingsid: Ks 
2020.1833.
Von §  33/2020 Planeringsförutsättningar för budget 2021 med plan för 
2022-2023, handlingsid: Ks 2020.1450.
Planeringsförutsättningar för budget 2021 med plan för 2022-2023 gällande 
vård och omsorgsnämnden, handlingsid: Ks 2020.1451.
Kfn § 18/2020 Budget 2021 med plan för 2022-2023, handlingsid: Ks 
2020.1439.
Kultur- och fritidsnämndens budgetskrivelse, handlingsid: Ks 2020.1440.
Byggnadsnämndens möjligheter och utmaningar 2021 fram till 2023, 
handlingsid: Ks 2020.1421.
Remissyttrande budget 2021 med plan 2022-2023, handlingsid: Ks. 
2020.1443.    
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 juni 2020

Justerandes sign

Ksau § 131 Dnr KS 2019/211

Informationsärende - Länsstyrelsen avslår lokala 
trafikföreskrifter om förbud mot genomfart för 
tungtrafik, på del av väg 11 i Tomelilla kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna samt att ge förvaltningen i uppdrag att åter kontakta 
Trafikverket och Länsstyrelsen för att få igång en dialog angående hur den 
tunga trafiken som går genom Tomelilla tätort ska kunna hanteras.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har den 26 maj 2020 meddelat att de inte kommer att meddela 
lokala trafikföreskrifter enligt trafikförordningen med förbud för genomfart 
för tung trafik på del av väg 11 genom Tomelilla tätort. 

Det är länsstyrelsen som självständigt har att bedöma om ett ärende ska 
inledas för att utreda behovet av föreskrifter. Länsstyrelsen meddelar att de 
har tagit emot Tomelilla kommuns synpunkter om behov av lokala 
trafikföreskrifter, men att lokal trafikföreskrift alltså inte kommer att 
meddelas.

Kommunstyrelsens arbetsutskott menar att Trafikverket och Länsstyrelsen 
inte har förstått de problem som den tunga trafiken genom Tomelilla tätort 
medför. Exempelvis att tung trafik från Österlenmejeriet har svårt att ta sig 
över Scanstull på vintern, att tung trafik som kommer från söder på väg 19 
kör genom Benestad och därmed genom hela Tomelilla för att korta sin 
körsträcka och slippa en vänstersväng i Bo Ohlsson-korset, samt att tung 
trafik passerar flera övergångsställen där barn går på sin väg till skolan. 

Därför ges förvaltningen i uppdrag att åter ta kontakt med Trafikverket och 
Länsstyrelsen för att starta en dialog kring hur den tunga trafiken genom 
Tomelilla tätort ska kunna hanteras. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 juni 2020

Justerandes sign

§ 131 forts.

Beslutsunderlag
Meddelande om förslag på trafikföreskrifter, dnr 258-11483-2020, 
handlingsid: Ks 2020.1964.
TRV 2020/53302 Väg 11 Yttrande avslag förbud mot tung trafik, 
handlingsid: Ks 2020.1965.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 27/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till 
förvaltningen för dialog med Trafikverket och andra berörda myndigheter i 
syfte att leda den tunga trafiken utanför Tomelilla tätort.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 49/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
ansöka hos Trafikverket om vägvisning av tung trafik runt Tomelilla tätort.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) föreslår att arbetsutskottet ska besluta att lägga 
informationen till handlingarna samt att ge förvaltningen i uppdrag att åter 
kontakta Trafikverket och Länsstyrelsen för att få igång en dialog angående 
hur den tunga trafiken som går genom Tomelilla tätort ska kunna hanteras.

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

Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 juni 2020

Justerandes sign

Ksau § 132 Dnr KS 2020/46

Ny förbundsordning och nytt reglemente för Ystad-
Österlenregionens Miljöförbund med anledning av 
överflyttning av beslut gällande alkoholtillstånd med 
mera

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar anta ny förbundsordning, handlingsid: Ks 
2020.2070, och nytt reglemente för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund, 
handlingsid: Ks 2020.2071.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2019, kf § 131/2019, att 
överföra den gemensamma alkoholenheten för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla 
och Ystads kommuner till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. 

Vidare beslutade kommunfullmäktige den 10 februari 2020, kf § 9/2020, att 
anta nytt samverkansavtal mellan Tomelilla, Simrishamns, Sjöbo och Ystads 
kommuner samt Ystad-Österlenregionens Miljöförbund om gemensam 
tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, samt 
beslutade om ändringar i förbundsordningen för Ystad-Österlenregionens 
Miljöförbund. Motsvarande beslut fattades av Ystads kommun den 20 
februari 2020, Simrishamns kommun den 24 februari 2020 och Sjöbo 
kommun den 26 februari 2020.

Samtidigt som besluten om att föra över den gemensamma 
tjänstemannaorganisationen för alkoholenheten från Tomelilla kommun till 
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund togs startade en diskussion huruvida 
även besluten i alkoholärenden kan flyttas från kommunernas nämnder till 
miljöförbundets direktion. 

Efter informella kontakter mellan kommunerna fick kanslichef Johan 
Linander i uppdrag att skriva fram nödvändiga dokument för att genomföra 
denna förändring. 

10



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 juni 2020

Justerandes sign

§ 132 forts.

I förslaget till ny förbundsordning för miljöförbundet läggs till att ärenden 
enligt alkohollagen lämnas över till förbundet av förbundsmedlemmarna. Det 
görs också några redaktionella förändringar. 

I förslaget till reglemente har också en text om att förbundsmedlemmarna 
har överlämnat samtliga uppgifter gällande tillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen lagts in, men därutöver har flera ytterligare uppdateringar gjorts. 
Det handlar bland annat om att det ska finnas ett arbetsutskott under 
direktionen, hur detta arbetsutskott ska arbeta, om ersättares tjänstgöring, 
GDPR med mera.

Det tidigare ingångna samverkansavtalet mellan miljöförbundet, Tomelilla 
kommun, Ystads kommun, Simrishamns kommun och Sjöbo kommun om 
gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen kommer med den föreslagna förändringen att upphävas. Istället 
kommer miljöförbundet att ingå ett nytt samverkansavtal med Sjöbo 
kommun.

Ekonomiska konsekvenser
Att ansvaret för besluten flyttas från respektive kommun till miljöförbundets 
direktion innebär inga direkta ekonomiska konsekvenser. Taxor och avgifter 
kommer även fortsättningsvis att antas av respektive kommuns fullmäktige.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta ny förbundsordning, handlingsid: Ks 
2020.xxxx, och nytt reglemente för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund, 
handlingsid: Ks 2020.xxxx.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks. 2020.2072.
Förslag ny förbundsordning Ystad-Österlenregionens miljöförbund, 
handlingsid: Ks 2020.2070.
Förslag reglemente Ystad-Österlenregionens Miljöförbund inkl. 
alkoholärenden, handlingsid: Ks 2020.2071.
_________

   
  
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 juni 2020

Justerandes sign

Ksau § 133 Dnr KS 2019/185

Nytt samverkansavtal för Sydöstra Skånes 
Samarbetskommitté (SÖSK)

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att 9 § samverkansavtalet för SÖSK ska ha 
följande lydelse:

”Budget och avgift för nästkommande år fastställs årligen av SÖSK och 
beslutas sedan av respektive kommun på erforderligt sätt.

Kostnaderna för SÖSK fördelas som en avgift för respektive kommun. 
Avgiftens storlek ska stå i direkt proportion till antalet invånare i respektive 
kommun.

Kostnaderna faktureras av Ystads kommun till Simrishamn, Sjöbo och 
Tomelilla kommun per tertial.”

Kommunfullmäktige beslutar att 11 § samverkansavtalet för SÖSK utgår, 
vilket får till följd att numreringen på de efterföljande bestämmelserna 
ändras. Förändringarna ska gälla från och med 1 januari 2021.

Ärendebeskrivning
Samtliga kommuner i SÖSK har beslutat om ett nytt samverkansavtal för 
kommunerna där utgångspunkten för samarbetet ska vara en gemensam 
ledningsplan. Kommittén utgör det beslutande organet i SÖSK men har 
ingen självständig beslutanderätt utan den tillkommer respektive kommun. 
SÖSK utgör alltså ett arbetssätt för fördjupad samverkan och dialog över 
kommungränserna. Samverkansformen är inte ett eget juridiskt organ och 
har därför inte heller något eget organisationsnummer. 

För administrationen av arbetet kopplat till kommitténs arbete svarar Ystads 
kommun. I det ingår också att ansvara för de gemensamma ekonomiska 
förutsättningarna för samverkan. Men ramarna för de ekonomiska 
förutsättningarna beslutas av fullmäktige i respektive kommun. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 juni 2020

Justerandes sign

§ 133 forts.

Det finns därför inte anledning för SÖSK att redovisa sin budget separat 
eller att kommitténs ledamöter beviljas ansvarsfrihet eftersom samverkan 
enbart bygger på ett avtal mellan de respektive kommunerna. Ansvarsfriheten 
prövas genom att kommunfullmäktige i respektive kommun beviljar 
kommunstyrelsen, eller annan nämnd under vilken SÖSK-samarbetet 
organiseras, ansvarsfrihet. Det följer av 12 kap. 1 § kommunallagen. 

I bestämmelsen anges att revisorerna ska granska all verksamhet som bedrivs 
inom nämndernas eller fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden samt 
de juridiska personer eller enskilda individer som kommunen beslutat lämna 
över en kommunal angelägenhet till. 

Från och med år 2021 kommer därför budgeten som är kopplad till 
samarbetet i kommittén att utgöra en del av Ystads kommuns budget och 
årsredovisningen kommer inte att prövas för sig. All administration sker 
redan i dag inom ramen för den juridiska personen Ystads kommun. Av 
dessa skäl behöver lydelsen i 9 § samverkansavtalet för SÖSK ändras medan 
11 § samma avtal utgår.

I 9 § samverkansavtalet för SÖSK anges att faktureringen för avgifterna ska 
fördelas kalenderhalvårsvis fördelas i efterskott på kommunerna. 
Bestämmelsen hade samma lydelse innan samverkansavtalet reviderades 
hösten år 2019. Faktureringen av avgifterna för SÖSK-verksamheten har 
alltid skett per tertial varför det också föreslås bli lydelsen i 9 § 
samverkansavtalet för SÖSK.

Förslag till beslut
Kommittén föreslår kommunfullmäktige i respektive kommun att 9 § 
samverkansavtalet för SÖSK ska ha följande lydelse.

Budget och avgift för nästkommande år fastställs årligen av SÖSK och 
beslutas sedan av respektive kommun på erforderligt sätt. 

Kostnaderna för SÖSK fördelas som en avgift för respektive kommun. 
Avgiftens storlek ska stå i direkt proportion till antalet invånare i respektive 
kommun.
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Sammanträdesdatum 
10 juni 2020

Justerandes sign

§ 133 forts.

Kostnaderna faktureras av Ystads kommun till Simrishamn, Sjöbo och 
Tomelilla kommun per tertial.

Kommittén föreslår kommunfullmäktige i respektive kommun att 11 § 
samverkansavtalet för SÖSK utgår vilket får till följd att numreringen på de 
efterföljande bestämmelserna ändras. Förändringarna ska gälla från och med 
1 januari 2021. 

Samverkansavtalet ska gälla från och med den 1 juli 2020.

Beslutsunderlag
Förändring av samverkansavtalet med anledning av att budgeten för SÖSK 
integreras med budget för Ystads kommun från och med år 2021, 
handlingsid: Ks 2020.1955.
Nytt samverkansavtal för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK), 
handlingsid: Ks 2020.1954.
D 19_3 Samverkansavtal för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté – SÖSK, 
handlingsid: Ks 2020.2084.
Kommunfullmäktige i Ystads kommun Kf § 75/2020, handlingsid: Ks 
2020.1805.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum 
10 juni 2020

Justerandes sign

Ksau § 134 Dnr KS 2020/26

Sammanställning över inkomna medborgarinitiativ 
2017-2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga sammanställningen till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 13 maj 2020 
uppmärksammades förvaltningen på att ett medborgarinitiativ från 2019 inte 
hade blivit verkställt. Kanslichef Johan Linander fick då i uppdrag att göra en 
översyn över alla medborgarinitiativ för att kontrollera att de har blivit 
verkställda eller på annat sätt rätt hanterade. 

För att översynen skulle bli hanterbar gjordes en avgränsning till åren 2017-
2020. Under denna period har 52 medborgarinitiativ inkommit. Av dessa är 
det en majoritet som inte har krävt någon verkställighet eller andra åtgärder 
från förvaltningen sida. Av de initiativ som har vunnit bifall eller som på 
annat sätt besvarats med löfte om åtgärd har alla förutom två hanterats i 
enlighet med svaret till initiativtagaren. 

De två som inte har uppfyllts är ett från år 2017 om att namnge vägen som 
går till fastigheten Sälshög 1:32 till Valfrid Lindemans Väg. I det fallet har 
förvaltningen avvaktat ett större namngivningsprojekt för enskilda vägar 
inom Tomelilla kommun istället för att genomföra en namnändring på enbart 
den utpekade vägen. 

Det andra medborgarinitiativet som inte har verkställts i enlighet med svaret 
är från 2019. Det gäller reflexer på hinder på cykelbanan Norra Promenaden. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott svarade att ett cykelstråk måste vara säkert 
att färdas på och eftersom det ligger definierat som gång- och cykelväg så har 
kommunen ett ansvar för att säkerställa att alla kan färdas tryggt och säkert. 
Sedan dess har dock inte reflexer satts ut. Ansvarig tjänsteman på 
förvaltningen har svarat att en granskning av sträckan kommer att göras 
inom kort och nödvändiga åtgärder för att säkra cykelstråket kommer att 
genomföras. 
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Justerandes sign

§ 134 forts.

Ekonomiska konsekvenser
Översynen innebär inga ekonomiska konsekvenser som annars inte skulle ha 
uppstått. 

Barnperspektivet
Att de beslut som fattas i kommunen verkställs är viktigt för demokratin och 
följaktligen även viktigt för barn. 

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att förslaget innebär någonting för miljön.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga sammanställningen till 
handlingarna. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.2074.
Sammanställning över inkomna medborgarinitiativ 2017-2020, handlingsid: 
Ks 2020.2075.    
_________
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Justerandes sign

Ksau § 135 Dnr KS 2020/48

Svar på initiativ om översyn av ansvarsfördelningen för 
arbetsmiljöfrågor

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar besvara initiativet med förvaltningens yttrande, 
handlingsid: Ks 2020.2078, och ge den kommande organisations- och 
arvodesberedningen i uppdrag att bereda frågan.

Ärendebeskrivning
Den socialdemokratiska gruppen i kommunstyrelsen inkom den 26 
februari 2020 med följande skrivelse: 

”Uppdrag till förvaltningen att se över ansvarsfördelningen av arbetsmiljöfrågor mellan 
nämnder och styrelser

Enligt Tomelilla kommuns reglemente är det kommunstyrelsen som har 
ansvar för arbetsmiljöfrågorna för alla kommunens verksamheter. Samtidigt 
har vi fyra nämnder som har ansvar för respektive verksamhet. Det innebär 
att kommunstyrelsens ledamöter har ansvar för arbetsmiljön för personalen i 
verksamheter som man inte ansvarar för. I en sådan organisation är det 
viktigt med fungerande rapportering i arbetsmiljöfrågor, en 
rapporteringsordning som innebär att chefer och personal i så fall ska gå 
förbi sin egen nämnd, vilket vi menar inte är acceptabelt. 

I samband med revisionens granskning av bygglovsverksamheten blir den här 
frågan aktuell. De auktoriserade revisorerna kritiserar byggnadsnämndens 
presidium för att de inte har koll på arbetsmiljön i bygglovsverksamheten. 
Den kritiken borde, om man följer kommunens reglementen, i så fall riktas 
mot kommunstyrelsen. I samtal med kommunrevisionens ordförande 
konstaterar vi att den rådande ordningen inte är anpassad efter den 
nuvarande politiska organisationen. I samband med att kommunen hade 
utskott och beredningar var det naturligt med arbetsmiljöansvaret på 
kommunstyrelsen. Då vi under flera mandatperioder nu har nämnder istället 
borde arbetsmiljöansvaret fördelats ut på nämnderna.
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Justerandes sign

§ 135 forts.

Socialdemokraterna i Tomelilla yrkar därför att kommunstyrelsen ger 
förvaltningen i uppdrag att se över kommunstyrelsen och nämndernas 
reglemente i syfte att hitta en fungerande organisation där nämnderna får ett 
större ansvar för arbetsmiljön i deras verksamheter.”

Förvaltningen, genom HR-chef Johan Lexfors och kanslichef Johan 
Linander, avger följande yttrande: 

Tomelilla kommun är idag organiserad som en förvaltning med indelning i 
verksamhetsområden. Högsta tjänsteperson är förvaltningschef tillika 
kommundirektör som fördelat/delegerat ansvar för verksamheter, ekonomi, 
personal och arbetsmiljö direkt till verksamhetschefer och chefer i 
ledningsgruppen att därefter fördela/delegera vidare i chefsleden. 

Nuvarande reglementen och delegationsordning innebär att 
kommunstyrelsen har ytterst ansvar för personal och arbetsmiljö vilket inte 
delegerats vidare i de politiska leden. Nämnderna i verksamheterna har 
därmed enbart ansvar för respektive ansvarsområdes ekonomi. Det innebär 
att det systematiska arbetsmiljöarbetet och personalpolitiskt övergripande 
frågor lyfts, redovisas och ska beslutas i kommunstyrelsen vilken är satt att 
styra Tomelilla kommunförvaltning. 

Kommunfullmäktige skulle kunna fatta beslut om att kommunen ska 
organiseras på ett mer traditionellt sätt där det under kommunfullmäktige 
finns ansvariga styrelser eller nämnder med underordnade förvaltningar inom 
uppdelade ansvarsområde för exempelvis vård- och omsorg, barn- och 
utbildningsområdet, samt samhällsbyggnad.

Att organisera sig med flera förvaltningar innebär att respektive förvaltning 
har vardera en förvaltningschef. Förvaltningarnas nämnder har i den 
strukturen samtliga ansvarsområden att fatta beslut om och 
fördelar/delegerar ekonomi-, personal-, verksamhets- och arbetsmiljöansvar 
till förvaltningschef att därefter fördela/delegera vidare i chefsleden. 
Skillnaden mot Tomelillas nuvarande organisation är alltså att nämnderna har 
samtliga ansvarsområden till skillnad mot idag där nämnderna inte har 
personal- och arbetsmiljöansvar. 
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Justerandes sign

§ 135 forts.

Det är viktig ur verksamhetsperspektiv att organisationen utformas så att inte 
det kommunala uppdraget försvåras. Att det klart och tydligt framgår vem 
som har ansvar för vad, när och på vilken nivå och vilka skyldigheter och 
rättigheter som följer med delegation och fördelning, är förutsättningar som 
måste vara på plats. 

Otydlighet vad gäller befogenheter och mandat kan vara grund för onödig 
förvirring i frågor kring ekonomi, verksamhet, personal och 
arbetsmiljöfrågor. En tydlig och klar ansvarslinje i organisationen leder till 
bra arbetsmiljö, beslutsamhet och effektiva processer vad gäller personal- 
och arbetsmiljöfrågor.

Ska en större förändring av kommunens organisation genomföras så bör 
detta beredas av en av kommunfullmäktige tillsatt beredning. Planen är att 
under hösten 2020, liksom hösten 2016, tillsätta en organisations- och 
arvodesberedning inför kommande val. Frågan bör överlämnas till denna 
kommande beredning.

Ekonomiska konsekvenser
Beroende på vilka förslag den kommande organisations- och 
arvodesberedningen kommer fram till kan ekonomiska konsekvenser uppstå. 

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att förslaget inverkar på barn. 

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att förslaget inverkar på miljön.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar besvara initiativet med förvaltningens yttrande, 
handlingsid: Ks 2020.xxx, och överlåter frågan till den kommande 
organisations- och arvodesberedningen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse HR-chef Johan Lexfors och kanslichef Johan Linander, 
handlingsid: Ks 2020.2077.
Förvaltningens svar på fråga om ansvarsfördelning av arbetsmiljöfrågor, 
handlingsid: Ks 2020.2078.
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Justerandes sign

§ 135 forts.
  

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 36/2020:
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsens 
arbetsutskott för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 79/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till 
förvaltningen för beredning.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändringen att den 
kommande organisations- och arvodesberedningen ska ges i uppdrag att 
bereda frågan. 

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 136 Dnr KS 2020/57

Svar på motion - Webbsänd kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med förvaltningens 
yttrande samt att skicka den till budgetberedningen.

Ärendebeskrivning
Inger Åbonde (S) har den 18 mars 2020 lämnat in en motion angående 
att webbsända kommunfullmäktiges sammanträden med följande 
lydelse:

”I både Ystad och Simrishamns kommuner går det att följa deras 
kommunfullmäktige live eller i efter hand på deras hemsidor. Det är ett 
smidigt sätt för medborgare som kanske inte har möjlighet att följa 
sammanträdet på plats att hemma följa debatten i ärende som de är 
intresserade av. Även kommunens tjänstepersoner får möjlighet att ta del av 
ärende som de berörs av, exempelvis budgetdebatten. Även skolan skulle 
kunna ha användning av det i utbildningssyfte när de pratar om hur 
kommunen styrs. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att kommunfullmäktiges 
sammanträde sänds på kommunens hemsida.”

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, avger följande 
yttrande: 

Kommunfullmäktiges presidium lät under förra mandatperioden, 2014-2018, 
utreda om kommunfullmäktiges sammanträden skulle börja sändas via 
webben. Slutsatsen då var att kostnaden var för hög och därför påbörjades 
inga sändningar av fullmäktiges sammanträden. 
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§ 136 forts.

Sedan dess har möjligheten att webbsända olika evenemang förbättrats. I 
princip behövs det endast en mobiltelefon för att sända fullmäktiges 
sammanträden på ett sätt så att hela världen har möjlighet att se det. Detta 
skulle dock bli en sändning med låg kvalitet i förhållande till hur andra 
kommuner sänder sina fullmäktigesammanträden. 

Vill Tomelilla kommun ha en webbsändning på samma kvalitativa nivå som 
andra kommuner har så finns det många olika företag som erbjuder 
sändningar av evenemang som exempelvis kommunfullmäktiges 
sammanträden. En sådan sändning innebär minst två kameror som zoomar 
in talare respektive fullmäktiges ordförande, sätter ”namnetikett” med 
partibeteckning när någon talar, gör bokmärke i sändningen så att det går att 
välja ärende i sändningen i efterhand, lägger in eventuella presentationer i 
sändningen osv.

En sådan lösning innebär att kommunen inte behöver köpa in utrustning, 
utan ett företag sätter upp sin utrustning och sköter själva sändningen. Ett 
alternativ till detta skulle vara att kommunen köper in nödvändig utrustning 
och sköter sändningen med egen personal. Eftersom kommunfullmäktiges 
sammanträden är på kvällstid blir personalkostnaden relativt hög. Personal 
behöver sätta upp utrustningen före sammanträdet, vara med och sköta 
sändningen under sammanträdet och ta ner utrustningen efter sammanträdet. 

För att komma fram till hur mycket det skulle kosta med de olika alternativen 
så har förvaltningen sökt fram ett antal andra kommuners utredningar av 
webbsändning av fullmäktige. Vad gäller inköp av nödvändig utrustning så är 
bilden relativt samstämmig i de utredningar (Vansbro, Hultsfred, Hylte och 
Härjedalens kommuner) som jag har hittat, 70-106 tkr. 

Vad det skulle kosta med personal, licenskostnader osv är betydligt svårare 
att räkna ut. I Hultsfreds utredning kom de fram till 100 tkr per år. 

I Göteborgs stads utredning av sändning av en stadsdelsnämnds 
sammanträden så kommer de fram till att en upphandlad sändning kostar 20-
25 tkr per tillfälle. Detta skulle innebära 140-175 tkr per år för sju 
fullmäktigesammanträden. Givetvis beror det även på hur långa 
sammanträdena blir. Tomelilla kommunfullmäktige sammanträde vid sex 
tillfällen under 2019 och hade en total sammanträdestid på 18 timmar, dvs i 
snitt tre timmar per sammanträde.
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§ 136 forts.

En stor kostnad som tillkommer är textning av sändningen i efterhand. I 
Vansbro kommuns ambitiösa utredning kom de fram till att 85 kommuner 
webbsänder sina fullmäktigesammanträden, men att enbart en av dessa har 
textning (i februari 2020). Från 23 september i år blir det dock lagkrav (EU-
direktivet (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters 
webbplatser och mobila applikationer implementerat i svensk lag) på att 
inspelad digital video ska ha undertexter. 

En del kommuner använder en automatisk textningstjänst, men resultatet blir 
inte så bra som man skulle önska. Det kan bli helt fel och särskilt dåligt 
fungerar det när talaren använder dialekt. Ett skrämmande exempel från 
Båstads kommun gör att detta inte kan rekommenderas.

Eslövs kommun har tagit kontakt med ett företag där textning utförs 
manuellt. Då läggs även tidskoder in i filmen. Varje sammanträdestimme tar 
8-10 timmar att texta, radbryta, korrekturläsa och importera som undertext i 
filmen. Allt är klart inom 10-14 arbetsdagar efter mötet. Kostnaden är 1000 
kr/timme. Ett fullmäktigesammanträde på tre timmar kostar alltså 24-30 tkr 
att få klart. Kostnaden för textningen för ett år blir alltså 144-210 tkr. 

Oavsett om Tomelilla kommun skulle välja att använda ett företag som 
sköter sändningen eller om vi väljer en lösning med egen utrustning och 
personal så blir kostnaden minst 300 tkr per år inklusive textning.

Hur många som skulle titta på en webbsändning i realtid eller i efterhand från 
Tomelillas kommunfullmäktige är givetvis omöjligt att säga. Det har också 
varit svårt att hitta hur många tittare andra kommuner har. I Kungsbacka 
kommun är det 100-400 tittare per tillfälle. Kungsbacka har mer än sex 
gånger större befolkning än Tomelilla kommun, så översatt till vår 
befolkningsmängd skulle det bli 15-60 tittare per fullmäktigesammanträde. 

Härjedalens kommun, som har mindre befolkningsmängd än Tomelilla 
kommun trots att kommunen till ytan är ca 30 gånger större, skriver att de 
har 80-100 tittare per tillfälle. Sannolikt har de räknat in såväl de som tittar i 
realtid som i efterhand. 

Göteborgs stad skriver i sin utredning om webbsändning av en 
stadsdelsnämnds sammanträden: ”När det gäller antal unika tittare samtidigt 
på KF:s sändningar är det 29 stycken per webbsändning. Uppspelningar per 
sändning (antalet gånger en spelare lästs in, inkluderar uppdateringar av 
sidan) är 382 stycken. Uppspelning av eftersändning ligger på 176 stycken.”
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§ 136 forts.

Detta låter som oerhört få med tanke på att Göteborg har 580 000 invånare, 
mer än 40 gånger fler än Tomelilla kommun. I samma utredning framgår det 
att de som tittar på sändningen i Göteborg i snitt tittar i 21,5 minuter. Med 
andra ord långt från hela sammanträdet. 

Av detta går det givetvis inte att dra några slutsatser om hur många tittare i 
realtid och i efterhand som Tomelilla kommun skulle ha om fullmäktiges 
sammanträden skulle sändas, men en gissning skulle vara 10-20 tittare i 
realtid, som skulle se en mindre del av sammanträdet, och 30-100 tittare i 
efterhand. 

Kommunfullmäktiges presidium har vid sitt sammanträde den 30 april 2020 
tagit ställning för att det blir för dyrt att sända fullmäktiges sammanträden 
med flera kameror och textning för eftersändning i förhållande till hur många 
tittare som kan förväntas. Däremot kan fullmäktiges presidium tänka sig att 
det görs en enkel livesändning på kommunens hemsida med egen utrustning 
och personal.

Ekonomiska konsekvenser
Det är mycket svårt att beräkna hur mycket en kvalitativt god webbsändning 
av fullmäktiges sammanträden skulle kosta, men utifrån andra kommuners 
redovisade kostnader blir det minst 300 tkr/år.

En enkel livesändning på webben med egen personal skulle i princip enbart 
innebära inköp av viss utrustning och personalkostnader. 

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att förslaget påverkar barn nämnvärt. 

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att förslaget påverkar miljön nämnvärt.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med förvaltningens 
yttrande samt skickar den till budgetberedningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.2081.
Vansbro kommuns utredning om webbsändning av fullmäktiges 
sammanträden, handlingsid: Ks 2020.1419.
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§ 136 forts.
    

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 50/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 92/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till kommunfullmäktiges presidium 
för yttrande.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall

25



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 juni 2020

Justerandes sign

Ksau § 137 Dnr KS 2020/44

Svar på medborgarinitiativ angående friluftsbad i 
Eljaröd – eller i Brösarp?

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att besvara medborgarinitiativet 
med samhällsbyggnadsnämndens beslut om utredning om badanläggningar i 
Tomelilla kommun.

Ärendebeskrivning
Sven G Hultman har den 20 februari 2020 inkommit med 
medborgarinitiativ med i huvudsak följande lydelse:

Friluftsbad i Eljaröd – eller i Brösarp?
Bakgrund
Badet i Eljaröd är i stort behov av renovering. Kommunen är tveksam på 
grund av kostnaden. Risken för nedläggning har medfört att en grupp 
Eljarödsbor har bildat en förening som ska verka för att friluftsbadet ska bli 
kvar, i någon form. Frågan om nedläggning eller renovering har därför 
återremitterats i kommunen för ytterligare undersökning.

Mitt förslag
I detta läge menar jag att kommunen absolut bör göra en grundlig 
genomgång av det lämpliga i att istället för att lägga pengar på Eljarödsbadet 
bygga ett friluftsbad i Brösarp.

Nuvarande bad i kommunen
Jag instämmer med Eljarödsborna att ett bad absolut bör finnas i norra 
kommundelen.

I södra delen finns:
- Välabadet
- Spjutstorp
- Smedstorp
- Österlenbadet (stängt sommartid)
- samt Tosselilla (ej kommunalt, och dyrt)

26



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 juni 2020

Justerandes sign
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I norra delen finns:
- Eljarödsbadet

Som framgår av kartan är fördelningen uppenbart skev, mycket skev, mellan södra och 
norra kommundelarna.

Vad talar för Brösarp
- Brösarp är den största orten. Ca 1200, med omgivningar. Jfr Eljaröd 

(kyrkbyn): 86 (enl. SCB)
- befolkningen växer, och väntas växa
- Brösarp är en knutpunkt med goda kommunikationer åt alla håll
- genom Brösarp passerar många Österlenbesökare
- här finns en mängd service, som drar till sig besökare

Finns lämplig plats i Brösarp?
En plats som bör övervägas är det kommunägda området norr/nordost om
Gästgifveriet. 

Det ligger centralt i byn och används redan för allmänna syften:
en nybyggd lekplats, samt sedan länge för arrangemang som vårfest, firande 
av nationaldag, midsommarfest och mycket annat.

Ett annat som kanske kan övervägas är den kommunägda mark som ligger 
söder om kyrkan och som idag är beskrivs som i detaljplan från 1981 har 
beteckningen ”park eller plantering”. I ÖP har det nummer 30 och anges 
som tänkbart för bostäder. 

Slutsats, frågeställning
Jag föreslår att kommunen grundligt överväger en satsning på att anlägga ett 
nytt bad i Brösarp istället för att satsa pengar på renovering av Eljarödsbadet. 
En utredning måste förstås se på alla aspekter av frågan: kostnader, nytta för 
boende i norra kommundelen, och för turister, parkerings- och trafikfrågor, 
tillgänglighet för barn med mera

Samhällsbyggnadsnämnden har den 29 april 2020 beslutat följande: 
”Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte föreslå försäljning av Välabadet. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram 
förslag om likartade villkor för föreningsdrift av Eljarödsbadet, Välabadet 
och Smedstorpsbadet från och med år 2022. Förslag ska lämnas till nämnden 
under hösten 2020.
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Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att driften av friluftsbaden under 2020 
och 2021 sker på samma sätt som 2019.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att 
omprioritera 200 tkr från den tekniska delen för att göra nödvändiga 
investeringar för att kunna öppna anläggningarna i sommar. Förvaltningen 
bör återkomma på nästkommande sammanträde och informera om vad som 
har prioriterats bort.

Ärendebeskrivning
Det är viktigt med ett friluftsbad inne i Tomelilla tätort även om det också 
finns ett badhus. Jag anser därför att samhällsbyggnadsnämnden ska svara 
kommunstyrelsens arbetsutskott att nämnden inte avser att återkomma med 
förslag avseende möjlig försäljning av Välabadet. Smedstorps friluftsbad 
drivs redan idag av Smedstorps IF på ett bra sätt och har gjort så i över 15 år. 
Jag vill se samma möjlighet till föreningsdrift av Eljarödsbadet och 
Välabadet. Det är viktigt med likartade villkor för de föreningar som driver 
baden. 

Förvaltningen ska därför ges i uppdrag att utreda och ta fram förslag på en 
modell som möjliggör långsiktig föreningsdrift av samtliga tre bad. 
Utredningen ska vara klar senast den 1 oktober 2020 och inriktningen ska 
vara att Tomelilla kommun även fortsättningsvis äger anläggningarna och 
ansvarar för investeringar i uppvärmning och vattenrening. Vidare ska avtal 
tas fram där driftsbidrag för respektive bad framgår samt vilka krav Tomelilla 
kommun ställer på driften samt på skötsel av badanläggningarna. 
Inriktningen är samhällsbyggnadsnämnden ska fatta beslut på sitt 
sammanträde den 11 december 2020 samt att Eljarödsbadet och Välabadet 
ska kunna vara föreningsdrivet från och med badsäsongen 2022.

Förvaltningen har föreslagit att driften under 2020 för Eljarödsbadet och 
Smedstorpsbadet ska ske på samma sätt som 2019, men att nödvändiga 
investeringar krävs för att kunna öppna anläggningarna. Mitt förslag är att 
Eljarödsbadet, Smedstorpsbadet och Välabadet ska drivas på samma sätt 
under både 2020 och 2021 som under år 2019. 

För att detta ska fungera krävs ett antal mindre investeringar med bland 
annat nödduschar. För att kunna genomföra detta föreslår jag att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att 
omprioritera 200 tkr från den tekniska delen för att göra nödvändiga 
investeringar för att kunna öppna anläggningarna i sommar. 
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Förvaltningen bör återkomma på nästkommande sammanträde och 
informera om vad som har prioriterats bort.”

Med detta beslut föreslår samhällsbyggnadsnämnden att medborgarinitiativet 
om friluftsbad i Eljaröd eller Brösarp ska anses vara besvarat.

Ekonomiska konsekvenser
Svaret på medborgarinitiativet innebär inga ekonomiska konsekvenser för 
Tomelilla kommun.

Barnperspektivet
Ur ett barnperspektiv vore det givetvis bra med ett friluftsbad i Brösarp, men 
å andra sidan skulle barn i Eljaröd bli lidande om det badet läggs ner.

Miljöperspektivet
Att bygga ett nytt friluftsbad är sämre ur ett miljöperspektiv än att renovera 
det befintliga i Eljaröd. 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att besvara medborgarinitiativet 
med samhällsbyggnadsnämndens beslut om utredning om badanläggningar i 
Tomelilla kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.2082.
Samhällsbyggnadsnämnden § 26/2020 angående utredning badanläggningar i 
Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2020.1938.

  
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 58/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar skicka medborgarinitiativet till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 26/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget, 
handlingsid: Sbn 2020.1020.
_________

Beslutet skickas till:
Sven-G Hultman
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Ksau § 138 Dnr KS 2020/114

Medborgarinitiativ - Behåll och modernisera 
gatubelysningen i småbyarna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar skicka medborgarinitiativet till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Ärendebeskrivning
Jeanette Skog har den 25 maj 2020 inkommit med medborgarinitiativ 
med följande lydelse: 

”Gatubelysningens omfattning och status varierar. Det är helt förståeligt då 
olika placeringar och lösningar gjorts efter bästa förmåga under årens lopp.

Det som det inte finns någon som helst förståelse för är att kommunen nu är 
i färd med att plocka bort gatubelysning helt och hållet. I samband med att 
elledningar grävs ned så försvinner en del stolpar som även fungerat som 
fäste för gatlyktor. Att konsekvenserna av detta ska bli att gatubelysningen 
försvinner är helt ofattbart. Det mest naturliga hade såklart varit att i 
sammanhanget istället se över och modernisera belysningen. Att detta 
medför kostnader begriper alla men att belysning i småbyarna inte ska 
prioriteras känns mycket märkligt. Det är oftast vägar utan trottoar eller 
vägren, det kan tidvis vara starkt trafikerat, skolbussar ska hämta och lämna 
barn osv.

I en tid när vi pratar om att ”Hela Sverige ska leva” och det planeras och 
genomförs en mängd projekt som syftar till en utveckling av landsbygden 
och för att det ska vara enklare att bosätta sig utanför centralorterna då kan 
inte ett borttagande av gatubelysning ligga i linje med denna strategi.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar skicka medborgarinitiativet till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

30



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 juni 2020

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ - Behåll och modernisera gatubelysningen i småbyarna, 
handlingsid: Ks 2020.1925.
_________  

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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Ksau § 139 Dnr KS 2020/116

Medborgarinitiativ - Utegym i Lunnarp

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar skicka medborgarinitiativet till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Ärendebeskrivning
Jeanette Andersson har den 28 maj 2020 inkommit med 
medborgarinitiativ med i huvudsak följande lydelse:

”Jag vill framför ett förslag som inte bara kommer gynna våran lilla by 
Lunnarp (som tyvärr är ganska intetsägande) i kommunen utan det kommer 
också att främja kommunmedborgarnas hälsa. Detta kommer i sin tur att 
kunna resultera i piggare, gladare personer som orkar mer.

Framförallt behöver denna byn få vakna upp ur sin dvala. Det behövs något 
som får människor att ta sig hit. Inte bara en gång om året då det är 
blomsterfestivalen.

På Bivägens slut finns där en ganska stor kilformad mark med gräs, där som 
en gång i tiden varit både en jästfabrik och senare en bilverkstad, denna mark 
äger kommunen.

Där vore det perfekt att skapa ett UTEGYM. 

Vet att där finns ett litet utegym vid Svampabanans parkering i början av 
motionsspåren till Kronoskogen. Men alla har som sagt inte bil och körkort 
och det ligger en bra bit från busshållplatsen tyvärr. Likaså som tjej vågar 
man inte i heller alltid ta sig så långt från bebyggelsen. Det är ganska ensligt 
där och ja världen ser ut som den gör. Ur ett säkerhetssyns perspektiv är inne 
i en by ett bättre alternativ.
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Lunnarp är en bra plats för det är nära till och från tåget. Bara cirka 200 
meter från bussen. Lite avsides så det inte stör och bredvid finns lekplatsen 
så föräldrar har möjlighet att kunna komma och träna i sällskap med sina 
barn. T ex ensamstående föräldrar som inte finner barnvakt. De vuxna tränar 
och barnen leker på lekplatsen. En kombination av träning och ändå ha 
översikt över sina barn. Dessutom perfekt tillfälle att nätverka och träffa nya 
människor. Ensamheten är ju ett stort problem i Sverige och det gynnar 
ingen och det kan leda till depression.

Det är även bra för ungdomarna i byn så de har något att roa sig med, alla 
har tyvärr inte råd att gå till riktiga gym som kan kosta ganska mycket pengar 
per månad.

Detta kan bli kanonbra. Få Lunnarp att vakna upp och samtidigt få friskare 
medborgare.

Win win på flera sätt.

Skickar med en ritning över marken med tillhörande planlösningsidé, något 
som självklart kan omarbetas senare. Lika så lite idéer om material med mera.
Hoppas ni ser de flertal positiva sakerna med detta förslag. Jag hoppas gärna 
få till ett möte mer er där vi kan diskutera detta och jag kan berätta mer om 
min ide.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar skicka medborgarinitiativet till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ - Utegym i Lunnarp, handlingsid: Ks 2020.2085.
Medborgarinitiativ - Utegym i Lunnarp (projektbeskrivning), handlingsid: Ks 
2020.2086.
Medborgarinitiativ - Utegym i Lunnarp (ritning), handlingsid: Ks 2020.2087.
_________  
  

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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Ksau § 140 Dnr KS 2019/135

Svar på remiss - Förslag till Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning, dnr 
6352/2018

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna denna skrivelse och 
Tomelilla kommuns svarsfil som yttrande till Boverket och

 ställa sig positiva till digitalisering av detaljplaner.
 ställa sig positiva till föreskriften om planbeskrivningar med de 

kommentarer som framgår av svarsfilen.
 kräva att konsekvensanalysen uppdateras med korrekta kommunala 

kostnader för genomförandet och en kompletterad socioekonomisk 
analys av genomförandet.

 kräva ny prövning av om kommunerna behöver 
kostnadskompenseras då de faktiska kostnaderna för genomförandet 
är betydligt högre än de som redovisas i Boverkets konsekvensanalys.

 uttala att om kommunerna är olika långt komna i investeringar och 
drift är det inget argument för att neka kommunerna kompensation 
om kostnaderna kommer att bli större än besparingarna.

Ärendebeskrivning
Boverket har tidigare haft Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd 
om detaljplaner ute på remiss och Tomelilla kommun har ställt sig positiva 
till digitalisering av detaljplaner och föreskrifter som styr detaljplanering. 
Boverket har nu tagit fram Förslag till föreskrifter med en 
konsekvensutredning och begärt yttrande över rubricerad remiss. 
Remissvaret ska vara Boverket tillhanda senast 2020-07-24.

Motivet till föreskrifterna är att boverket fått i uppdrag att lösa digital 
samhällsbyggnadsprocess och Boverket menar att det saknas förutsättningar 
för en digital samhällsbyggnadsprocess om man inte styr upp innehållet i 
detaljplaner och planbeskrivningarna hårdare. Syftet med regleringen är att 
komma ett steg närmare en ”obruten samhällsbyggnadsprocess där 
detaljplaneinformation ska kunna överföras och återanvändas digitalt”.
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Tomelilla kommun har tidigare anfört att man ser framtida 
utvecklingsmöjligheter genom digitalisering av planprocessen, och vidhåller 
detta. Men den ekonomiska konsekvensutredningen som Lantmäteriet har 
gjort visar att det är entreprenörsledet som drar den största nyttan av 
digitaliseringen, medan kommunerna ser ut att mestadels drabbas av 
kostnader.

Tidsbesparing och kostnader för kommunen
Boverket hänvisar till en Lantmäterirapport, och menar i konsekvensanalysen 
att digitalisering av detaljplaner skulle ge tidsbesparingar som i sin tur skulle 
leda till ca 415 miljoner kronor i besparingar för kommunerna. Detta skulle 
ge en besparing i snitt per kommun om ca 1,4 miljoner kronor. 
De korrekta siffrorna i Lantmäteriets rapport (baserad på en finsk rapport 
som menar att 60% av tidsåtgången för detaljplaner kan sparas genom 
digitalisering) är dock betydligt lägre. Lantmäteriet beräknar kommunernas 
besparingar till 170 miljoner kronor per år, vilket reducerar den årliga 
besparingen till i snitt 570 000 kronor per kommun. Därutöver bör siffran 60 
% sparad tid granskas noga då Esbo stad i Finland, som är en expansiv del av 
Helsingforsregionen och hanterar ett par hundra detaljplaner varje år, har 
uppskattat besparingarna till snarare 30 %. Om detta stämmer skulle den 
sammanlagda ekonomiska nyttan för kommunerna bara bli 86 miljoner 
kronor, det vill säga i snitt 288 000 kronor per år och kommun. Då har man 
dock inte tagit hänsyn till kommunernas kostnader för digitaliseringen.

Om man drar ifrån de kommunala kostnader som redovisas i Boverkets 
analys (ca 150 000 kronor för inköp och drift av programvaror för att 
producera detaljplaner enligt den nya standarden), återstår 130 000 – 420 000 
kronor i besparing. I Boverkets analys saknas kommunernas kringkostnader 
för att rusta upp datorer och skärmar för att klara nya programvaror, 
kostnaden för att hålla de digitala planerna tillgängliga för övriga aktörer samt 
kostnaden för att digitalisera befintliga planer. Kostnaderna för att göra de 
digitala detaljplanerna tillgängliga för grupper med funktionsnedsättningar 
som dålig syn, dålig hörsel eller andra nedsättningar redovisas inte. När även 
dessa kostnader har dragits av förefaller det som om besparingarna för 
kommunerna ser ut att försvinna helt och i värsta fall medför digitalisering 
istället kostnader för kommunerna. Med så små marginaler hävdar Tomelilla 
kommun att kostnadskalkylen måste granskas oberoende och revideras innan 
man kan dra slutsatsen att genomförandet blir kostnadsneutralt.
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Socioekonomiska konsekvenser
Boverket drar slutsatsen att föreskrifterna kommer att ge bättre kvalitet än 
idag, bättre förutsägbarhet i genomförandet och därför också högre 
rättssäkerhet och bättre transparens för den enskilde. Man menar också att 
förslaget inte medför några konsekvenser för jämställdhet, barn eller 
tillgänglighet.

Övergång till digitalisering påverkar dock olika målgrupper på olika sätt och 
alla har inte samma tillgång till datorutrustning och inte alltid det handlag 
med datorer som krävs för att kunna utnyttja potentialen i de digitala 
detaljplanerna. Av Svenskarna och internet (den svenska delen av Internet 
Project, ett internationellt forskningsprojekt där ett trettiotal länder deltar) 
framgår att vi ligger ganska bra till när det gäller tillgång till Internet, 
bredband och datorutrustning, men siffrorna från 2019 visar också att 
ekonomiskt utsatta familjer (lägre medianinkomst än 300 000 kronor per år), 
personer som är 66 år eller äldre och personer i hushåll med lägre utbildning 
inte använder internet i samma utsträckning.

Såväl jämställdhet, som barn och tillgänglighet påverkas alltså om förslaget 
genomförs utan en väl genomtänkt finansiering som omfattare insatser för 
att öka tillgängligheten till internet och digital information.

Sammantaget ger digitaliseringen många utvecklingsmöjligheter, men framför 
allt ekonomiska fördelar för byggbolagen. De ekonomiska konsekvenserna 
för kommunerna måste därför klarläggas och utvärderas på nytt innan 
föreskriften kan beslutas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga direkta ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har inga direkta konsekvenser för barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har inga direkta konsekvenser för miljöperspektivet.
  
Byggnadsnämndens förslag till beslut
Byggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att lämna denna skrivelse och 
Tomelilla kommuns svarsfil som yttrande till Boverket och

 ställa sig positiva till digitalisering av detaljplaner.
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 ställa sig positiva till föreskriften om planbeskrivningar med de 
kommentarer som framgår av svarsfilen.

 kräva att konsekvensanalysen uppdateras med korrekta kommunala 
kostnader för genomförandet och en kompletterad socioekonomisk 
analys av genomförandet.

 kräva ny prövning av om kommunerna behöver 
kostnadskompenseras då de faktiska kostnaderna för genomförandet 
är betydligt högre än de som redovisas i Boverkets konsekvensanalys.

 att kommunerna är olika långt komna i investeringar och drift är inget 
argument för att neka kommunerna kompensation om kostnaderna 
kommer att bli större än besparingarna.

Beslutsunderlag
Byggnadsnämnden § 53/2020, handlingsid: Ks 2020.1933.
Svarsfil 2020-05-14 Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
planbeskrivning, handlingsid: Ks 2020.1934.

Tidigare behandling
Byggnadsnämnden § 53/2020:
Byggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att lämna denna skrivelse och 
Tomelilla kommuns svarsfil som yttrande till Boverket och

 ställa sig positiva till digitalisering av detaljplaner.
 ställa sig positiva till föreskriften om planbeskrivningar med de 

kommentarer som framgår av svarsfilen.
 kräva att konsekvensanalysen uppdateras med korrekta kommunala 

kostnader för genomförandet och en kompletterad socioekonomisk 
analys av genomförandet.

 kräva ny prövning av om kommunerna behöver 
kostnadskompenseras då de faktiska kostnaderna för genomförandet 
är betydligt högre än de som redovisas i Boverkets konsekvensanalys.

 att kommunerna är olika långt komna i investeringar och drift är inget 
argument för att neka kommunerna kompensation om kostnaderna 
kommer att bli större än besparingarna.

_________

Beslutet skickas till:
Boverket
Plan- och byggchef Ingrid Järnefelt
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Sammanträdesdatum 
10 juni 2020

Justerandes sign

Ksau § 141 Dnr KS 2019/148

Eventuellt ytterligare yttrande angående förslag till 
föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 11 i Skåne 
län, TRV 2019/54663

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte lämna ytterligare 
synpunkter i ärendet.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 6 november 2019, ksau § 
243/2019, att överklaga Trafikverkets beslut om att sänka hastigheten från 90 
km/h till 80 km/h på stora delar av väg 11 mellan Sjöbo och Simrishamn. 

När Trafikverket hade lämnat in sitt yttrande angående vårt överklagande så 
fick Tomelilla kommun möjlighet att yttra sig, vilket kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade om den 12 februari 2020, ksau § 35/2020. 

Nu har Trafikverket åter yttrat sig med anledning av vårt yttrande och med 
anledning av ytterligare sex andra vägar där hastighetssänkningar har 
överklagats. Med anledning av detta har Infrastrukturdepartementet den 26 
maj 2020 beslutat att låta oss och övriga instanser som har överklagat yttra 
sig igen.

Eftersom det inte är några nya fakta eller argument som framkommer och att 
Tomelilla kommun inte vill fördröja prövningen av ärendet ytterligare, så 
föreslås kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att inte lämna ytterligare 
synpunkter i ärendet. 

Ekonomiska konsekvenser
Väg 11 är en viktig väg för både boende och näringslivet i sydöstra Skåne. 
Längre pendlingstider kan göra att färre väljer att bosätta sig i Tomelilla 
kommun och försämrad framkomlighet kan hindra näringslivets ekonomiska 
utveckling i regionen.
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Justerandes sign

§ 141 forts.

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

Miljöperspektivet
Högre hastigheter ger ökade utsläpp, men samtidigt är det viktigt att 
framhålla att längre pendlingstider med SkåneExpressen kan göra att fler 
väljer bilen istället för bussen.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte lämna ytterligare 
synpunkter i ärendet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 27 maj 2020.
Underrättelse - Möjlighet att lämna synpunkter på yttrande från Trafikverket 
rörande hastighetsbegränsning på Väg 11, handlingsid: Ks 2020.1949.

  
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 104/2019:
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna och 
delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att avge yttrande i ärendet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 195/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar anta Sydöstra Skånes 
Samarbetskommittés gemensamma yttrande på förslag till föreskrifter om 
sänkt hastighet på väg 11.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 243/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överklaga Trafikverkets 
föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 11, i första hand tillsammans 
med Ystads, Simrishamns och Sjöbo kommun och i andra hand skrivs 
överklagan om för att enbart gälla Tomelilla kommun.

Kommunstyrelsen § 8/2020:
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget på yttrande till 
regeringen angående hastighetsbegränsning på väg 11, ger förvaltningen i 
uppdrag att samordna yttrandet med Ystads, Simrishamns och Sjöbo 
kommun samt delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om 
yttrandets slutliga utformning.
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Sammanträdesdatum 
10 juni 2020

Justerandes sign

§ 141 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 35/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta yttrandets slutliga 
utformning, handlingsid: Ks 2020.194.
_________

Beslutet skickas till:
Infrastrukturdepartementet
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Sammanträdesdatum 
10 juni 2020

Justerandes sign

Ksau § 142 Dnr KS 2020/97

Åtgärdsvalstudie Väg 11 Tomelilla - Simrishamn

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar anta förvaltningens förslag till 
synpunkter på Åtgärdsvalstudie Väg 11 Tomelilla – Simrishamn, handlingsid: 
Ks 2020.2091.

Ärendebeskrivning
Det övergripande syftet med studien är att identifiera och ta fram förslag på 
åtgärder som kan ge en säker framkomlighet på väg 11, delen Tomelilla – 
Simrishamn. Likaså syftar studien till att ta fram åtgärder för andra typer av 
åtgärder så som tillgänglighet till kollektivtrafik, tätortsåtgärder samt 
miljöåtgärder.

Åtgärdsvalstudien ska resultera i framtagna åtgärdspaket och i en inriktning 
för fortsatt planering och rekommenderade åtgärder samt redovisa 
samhällsekonomiska effekterna för genomförandet.

Trafikverket vill få in synpunkter på de alternativa lösningarna före den 20 
maj 2020. Förvaltningen har meddelat att det inte är möjligt till det datumet 
eftersom svaret måste förankras och gärna samordnas med Simrishamns 
kommun. 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar anta förvaltningens förslag till 
synpunkter på Åtgärdsvalstudie Väg 11 Tomelilla – Simrishamn, handlingsid: 
Ks 2020.2091.

Beslutsunderlag
Synpunkter Åtgärdsvalstudie (ÅVS) väg 11 Tomelilla-Simrishamn, 
handlingsid: Ks 2020.2092.
Rapport ÅVS väg 11 Tomelilla Simrishamn 2020-05-06, handlingsid: Ks 
2020.1753.
Synpunkter ÅVS väg 11 (ver2), handlingsid: Ks 2020.2091.
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10 juni 2020

Justerandes sign

§ 142 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 108/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
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Ksau § 143 Dnr KS 2020/118

Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppmana kommunstyrelsens 
ordförande Leif Sandberg (C) att fatta ett ordförandebeslut om att överföra 
tillsynsuppgifterna som följer av lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen till Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Ärendebeskrivning
Ystad-Österlenregionens miljöförbund har inkommit med en skrivelse till 
Tomelilla kommun om ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen. Lagen är inte antagen ännu men ska om den antas gälla 1 
juli till den 31 december 2020.

Förslaget innebär att kommunerna får tillsynsansvaret för den nya lagen. 
Miljöförbundet lägger fram två alternativa förslag, antingen att varje kommun 
själv genomför tillsynen eller att kommunerna beslutar att överföra 
tillsynsansvaret till miljöförbundet. 

Tomelilla kommun ser inte det som ett alternativ att själv genomföra denna 
tillsyn. Miljöförbundet har betydligt bättre möjligheter att klara av det 
eftersom de utför tillsyn på flera andra områden.
  
Beslutsunderlag
Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, handlingsid: Ks 
2020.2068.
  
Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) föreslår att arbetsutskottet ska besluta uppmana 
kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C) att fatta ett 
ordförandebeslut om att överföra tillsynsuppgifterna som följer av lag om 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till Ystad-
Österlenregionens miljöförbund.
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Justerandes sign

§ 143 forts.

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C)
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Ksau § 144 Dnr KS 2020/2

Anmälningsärenden ksau den 10 juni 2020

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

Ärendebeskrivning
1.Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden den 29 april 2020 §§ 20-37.

2. Protokoll från Ystads kommun, kommunfullmäktige § 70/2020 – 
Antagande av prislista för tjänster samt uthyrning av material som utförs och 
uthyrs av Sydöstra Skånes Räddningstjänst.

3. Protokoll från Ystads kommun, kommunfullmäktige § 71/2020 – 
godkännande av årsredovisning för 2019 och ansvarsfrihet för år 2019 – 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

4. Protokoll från Ystads kommun, kommunfullmäktige § 72/2020 – 
godkännande av årsredovisning för 2019 och ansvarsfrihet för år 2019 – 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 2019.

5.Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden § 28/2020 – Ombud till 
Brösarps Vattenverk.

6. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden § 26/2020 – Utredning 
badanläggningar i Tomelilla kommun.

7. Protokoll från vård och omsorgsnämnden den 30 april 2020 §§ 36-44. 

8. Tjänsteskrivelse den 15 maj 2020 från kommundirektör Britt-Marie 
Börjesson – Ersättare för kommundirektör, tillförordnad kommundirektör.

9. Protokoll från byggnadsnämnden den 13 maj 2020, §§ 45-60.
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Justerandes sign

§ 144 forts.

10. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 maj 2020, §§ 106-
128.

11. Protokoll från kultur- och fritidsnämnden den 19 maj 2020, §§ 25-26.

12. Protokoll från kultur- och fritidsnämnden den 19 maj 2020, §§ 27-36.

13. Protokoll från vård och omsorgsnämndens arbetsutskott den 14 maj 
2020, §§ 27-30.

14. Information 2020-05-20 från Arbetsförmedlingens generaldirektör om 
myndighetens prioriteringar i krisen.

15. Protokoll från revisorerna den 19 maj 2020, §§ 20-26.

16. Protokoll från Central Samverkansgrupp den 14 april 2020.

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen av anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, handlingsid: Ks 2020.2067.  
 _________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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