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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
4 mars 2020

Justerandes sign

Övriga närvarande 
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Kommunsekreterare Thomas Lindberg
Plan- och byggchef Ingrid Järnefelt
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kommunpolis Anna Hagenkötter (egen dialogpunkt)
Philip Ohlsson, pensionärsrådet (egen dialogpunkt)
Lars Carlstedt, pensionärsrådet (egen dialogpunkt)
Lars Andersson, pensionärsrådet (egen dialogpunkt)

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

§ 50 Ändringar i föredragningslistan
§ 51 Dialoger och informationsärenden
§ 52 Program för uppföljning av privata utförare
§ 53 Årets landsbygdsföretagare eller årets entreprenör 
§ 54 Detaljplan kv. Uttern för samråd
§ 55 Detaljplan för Tomelilla 10:239
§ 56 Svar på medborgarinitiativ - skriftligt avtal med varje hjälpmedelsbrukare
§ 57 Medborgarinitiativ att avveckla chefstjänster för att frigöra pengar till 

samhällsnyttan
§ 58 Medborgarinitiativ angående friluftsbad i Eljaröd – eller i Brösarp?
§ 59 Motion - Uppmärksamma även lång och trogen tjänst inom Daglig 

verksamhet
§ 60 Motion angående klimatanpassning
§ 61 Motion angående intern samordning
§ 62 Motion angående klimatnödläge
§ 63 Motion angående träd som klimatskal
§ 64 Motion angående att återta lokalvården i egen regi
§ 65 Motion om att införa kommunalt arvode för nattvandrare
§ 66 Motion om att införa skolresa till koncentrations- och  förintelselägret 

Auschwitz-Birkenau
§ 67 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) 4:e kvartalet 2019
§ 68 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom äldre- och 

handikappomsorgen (SoL) 4:e kvartalet 2019
§ 69 Anmälningsärenden
§ 70 Återaktualisering av överenskommelsen mellan samtliga partier gällande 

förtroendevaldas besök i verksamheten
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2020

Justerandes sign

Ksau § 50       

Ändringar i föredragningslistan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om följande ändring i 
föredragningslistan:

Punkten ”Återaktualisering av överenskommelsen mellan samtliga partier 
gällande förtroendevaldas besök i verksamheten” tillkommer.      
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2020

Justerandes sign

Ksau § 51 Dnr KS 2020/1

Dialoger och informationsärenden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Kommunpolis Anna Hagenkötter informerar om pågående och 

långsiktigt trygghetsarbete i kommunen. Bland annat har samverkan 
med Sparbanken Skåne och Sparbanken Syd inletts och ytterligare en 
bank kommer att anslutas. Samverkan syftar till större trygghet genom 
information kring bedrägerier per telefon samt brottsförebyggande 
åtgärder. Vidare har samverkan initierats med flertalet butiksägare. 
Trygghetsvandringar fortlöper med goda resultat, även unga 
trygghetsvandrare. Samverkan Socialtjänst och polis (SSP) gör varje 
vecka besök på skolor som man ronderar mellan.    
Oanmälda hembesök av socialtjänsten och polis gemensamt har gett 
ringar på vattnet, bl.a. har man varit på Malmö Universitet efter 
inbjudan från kriminolog samt att student ska skriva C-uppsats 
kopplat till ämnet.

2. Philip Ohlsson, Lars Carlstedt och Lars Andersson från 
Pensionärsrådet diskuterar trygghetsfrågor med utskottet varvid det 
lyfts att medlemmarna känner sig alltmer otrygga såväl i hemmet som 
ute på byn och bygden. Pensionsrådet är nöjt med samarbetet med 
polisen. Rådet har tagit fram ett utkast på program för trygghet - 
Tomelillamodell för trygghet. En uppföljning i frågan önskas efter 
semestern.

3. Kommundirektör Britt-Marie Börjesson 
Efter fråga från Sara Anheden (S) gällande krigsplacering av 
offentliganställda och efterföljande diskussion tar utskottet med sig 
frågan. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2020

Justerandes sign

§ 51 forts.

4. Ekonomichef Elisabeth Wahlström samt plan- och bygglovschef 
Ingrid Järnefelt presenterar utfall av exploateringsbudget 2019.

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson efterlyser rutiner och regler 
för att hantering och ansvar mellan politiken och förvaltningen ska 
klargöras på ett bättre sätt.

Ekonomichef Elisabeth Wahlström uppger att rutiner kommer att 
redovisas på nästa arbetsutskott liksom ett utkast till 
exploateringspolicy.

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

Beslutsunderlag
Begäran om möte med KSAU, handlingsid: Ks 2020.600.
Tjänsteskrivelse kanslienheten, handlingsid: Ks 2020.758.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2020

Justerandes sign

Ksau § 52 Dnr KS 2020/34

Program för uppföljning av privata utförare

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar anta Program för uppföljning av privata 
utförare, handlingsid: Ks 2020.789.

Ärendebeskrivning
Kommunen ska enligt kommunallagen kontrollera och följa upp verksamhet 
som genom avtal lämnats över till privata utförare och i avtalen tillförsäkra 
sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn. 

Omfattningen och inriktningen på kontrollen och uppföljningen ser olika ut 
beroende på verksamhetens art och hur angelägen den är ur ett 
allmänintresse. Ju mer beroende medborgarna är av verksamheten desto 
större krav på uppföljning och kontroll och insyn.

För att stärka styrningen och strukturen på uppföljningen och kontrollen ska 
fullmäktige varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för 
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare på uppdrag av 
kommunen. 

Programmet ska innehålla följande:
- mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av 

privata utförare
- information om hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga krav 

ska följas upp
- hur allmänhetens insyn ska tillgodoses

Programmet ska omprövas av fullmäktige varje mandatperiod.

Förvaltningen har anpassat det nya programmet till rådande praxis och 
förtydligat ansvarsfördelningen samt  hur uppföljningen och rapportering ska 
göras.

Ekonomiska konsekvenser
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2020

Justerandes sign

§ 52 forts.

En ändamålsenlig uppföljning av privata utförare säkerställer att kommunens 
medel används kostnadseffektivt.

Barnperspektivet
En ändamålsenlig uppföljning kombinerat med allmänhetens insyn 
säkerställer att barnperspektivet kan tillvara också i verksamheter som 
lämnats över till privata utförare.

Miljöperspektivet
En ändamålsenlig uppföljning säkerställer att kvalitets och miljöaspekter som 
definieras i de ingångna avtalen med privata utförare upprätthålls.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta Program för uppföljning av privata 
utförare, handlingsid: Ks 2020.789.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse verksamhetsutvecklare Eva Lundberg, handlingsid: Ks 
2020.788.
Program för uppföljning av privata utförare, handlingsid: Ks 2020.789.
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2020

Justerandes sign

Ksau § 53 Dnr KS 2019/208

Årets landsbygdsföretagare eller årets entreprenör

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar vem som ska utses till årets 
entreprenör och årets landsbygdsföretagare 2019.

Ärendebeskrivning
Näringslivsstrateg Daniel Jonsgården presenterar de entreprenörer och 
landsbygdsföretagare som har nominerats till 2019 års priser. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar de nominerade förslagen och 
ytterligare förslag och väljer ut vinnare till priset årets entreprenör och priset 
årets landsbygdsföretagare. 
  
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 47/2020, handlingsid: Ks 2020.594. 

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 47/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utse kandidater till priset årets 
entreprenör 2019 och till priset årets landsbygdsföretagare 2019.
_________

Beslutet skickas till:
Näringslivsstrateg Daniel Jonsgården
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2020

Justerandes sign

Ksau § 54 Dnr KS 2017/18

Detaljplan kv. Uttern för samråd

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplan för Kv. Uttern för 
samråd.

Ärendebeskrivning

Planområdet omfattas av förslag till ändring av stadsplanen för kv. Uttern m. 
fl., vunnit laga kraft 1964-04-28 samt för en mindre del av nordvästra 
planområdet detaljplan för kv. Uttern m. fl., vunnit laga kraft 1982-06-28. I 
gällande stadsplan är byggrätten begränsad av mark som inte får förses med 
byggnad (prickmark). Fastighetsägaren Österlenhem AB har inkommit med 
en begäran om planändring för Uttern 1 för att minska mark som inte får 
förses med byggnad samt ändra användningen i befintliga byggnader till 
bostad för att utöka byggrätten

Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra för fler bostäder genom 
förtätning inom fastigheten Uttern 1. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 februari 2020, ksau § 
46/2020, att återremittera ärendet till förvaltningen för att arbeta om planen 
så att det blir fler parkeringsplatser inom området samt att barnperspektivet 
ska beaktas mer.

Därefter har planbeskrivningen kompletterats under följande rubriker:
Sociala konsekvenser med en underrubrik Barnperspektiv. 
Planförslag/ Parkering har kompletterats med text att parkering löses inom 
området. 
Förutsättningar/ Parkering har text kortats ned. 
Planbestämmelser har kompletterats med rubrik Utfartsförbud.
Högsta byggnadshöjd har kompletterats med byggnadshöjd 16 meter.
Bostäder och särskilda boendeformer har kompletterats med byggnadshöjd 
16 meter samt förtätning.
Fastighetskonsekvenser har kompletterats med byggnadshöjd 16 meter.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2020

Justerandes sign

§ 54 forts.

Plankartan har kompletterats med byggnadshöjd 16 meter och utfartsförbud.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga negativa ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Barnperspektivet
Barnperspektivet i planen innebär att barn erbjuds möjlighet att bo och leva i 
ett grönt och attraktivt bostadsområde med utrymme för lek och rekreation 
samt gångavstånd till skola och förskola. En förtätning av området innebär 
sannolikt mer biltrafik vilket är negativt ur ett barnperspektiv. Området runt 
Lindesborgsskolan är redan belastat med mycket trafik på morgonen och 
eftermiddagen. För att minska trängseln har planförslaget kompletterats med 
parkering inom området.

Miljöperspektivet
Beslutet kommer inte påverka kommunens miljömål.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplan för Kv. Uttern för 
samråd.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 46/2020, handlingsid: Ks 2020.593.
Tjänsteskrivelse planarkitekt Terese Bruhn, handlingsid: Ks 2020.790.
Plankarta, Kv Uttern – rev 2020-02-19, handlingsid: Ks 2020.792.
Planbeskrivning, Kv Uttern – rev 2020-02-19, handlingsid: Ks 2020.791.
Behovsbedömning – Kv Uttern, handlingsid: Ks 2020.477.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 46/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till 
förvaltningen för att arbeta om planen så att det blir fler parkeringsplatser 
inom området samt att barnperspektivet ska beaktas mer.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2020

Justerandes sign

Ksau § 55 Dnr KS 2020/31

Detaljplan för Tomelilla 10:239

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet i avvaktan på att 
exploateringsredovisningen presenteras.

Ärendebeskrivning
I gällande detaljplan S 68 (lagakraftvunnen 1973-10-29) och S 114 
(lagakraftvunnen 1991-08-15) är fastigheten planlagd för bostäder samt 
allmän plats för gata, park och plantering. Befintlig högspänningsledning som 
skär av området ska under 2020 rivas. Kommunen vill nu planera för fler 
bostadstomter på område som är planlagt för allmän plats, park och 
plantering. För att kunna möjliggöra fler bostadstomter krävs ny detaljplan 
som tillåter bostäder som användning. 
En liten del av det föreslagna planområdet är inte detaljplanelagt.

I gällande Översiktsplan 2025 med utblick mot 2040 lyfts möjligheten att 
utveckla bostadsområde på åkermark av sämre beskaffenhet och där 
konflikten med de areella näringarna hanteras på ett bra sätt. Berörd icke 
detaljplanerad mark är av klass 6 (mindre lämplig) och bör därför kunna 
användas till tomter för bostadsbebyggelse. Det planerade planområdet ligger 
i direkt närhet till ett större bostadsområde, folkhögskola, grundskola och 
sporthall vilket höjer planområdets potential och attraktionskraft.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna för att ta fram och genomföra planen bedöms motsvara de 
intäkter som framtida tomtförsäljning och anslutningsavgifter för vatten och 
avlopp. 

Barnperspektivet
Placeringen av de tilltänkta bostäderna är sådan att barn och ungdomar i 
området har direkt tillgång till barnomsorg och skola via trygga 
trafikseparerade gång- och cykelstråk. Att underlätta för barn och ungdomar 
att cykla kan på sikt bidra till bättre folkhälsa. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2020

Justerandes sign

§ 55 forts.

Miljöperspektivet
Den tänkta utbyggnaden innebär förtätning av tätorten. Korta promenad och 
cykelvänliga avstånd kan bidra till att fler väljer cykel framför bil för korta 
transporter. Detta kan i sin tur bidra till att minska utsläpp av växthusgaser.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnad i uppdrag att i nytt förslag till 
detaljplan pröva bostadsbebyggelse med tillhörande grönområde och 
infrastruktur för del av fastigheten Tomelilla 10:239 inom och i närmast 
anslutning till rött skrafferat område på kartbilaga.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Terese Bruhn, handlingsid: Ks 2020.795.
Rött skrafferat område, handlingsid: Ks 2020.796.
Illustrationsplan, handlingsid: Ks 2020.797.
Gällande detaljplan, S 68 beskrivning m m, handlingsid: Ks 2020.798.
Gällande detaljplan, S 68 plankarta, handlingsid: Ks 2020.799.
Gällande detaljplan, S 114 planbeskrivning, handlingsid: Ks 2020.800.
Gällande detaljplan, S 114 plankarta, handlingsid: Ks 2020.801.
  
Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
besluta bordlägga ärendet i avvaktan på att exploateringsredovisningen 
presenteras.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar i enlighet med Per-Martin Svenssons förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Plan- och byggchef Ingrid Järnefelt
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2020

Justerandes sign

Ksau § 56 Dnr KS 2019/215

Svar på medborgarinitiativ - Skriftligt avtal med varje 
hjälpmedelsbrukare

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

Ärendebeskrivning
Bo Erman har den 30 december 2019 inkommit med ett 
medborgarinitiativ med i huvudsak följande lydelse:

I mitten av december meddelade kommunen att hjälpmedelsbrukare fr.o.m. 
2020 skall debiteras med kr 80 per månad i hyra för hjälpmedel. Man kan 
undra varför inte informationen lämnades tidigare eftersom beslutet togs 
redan i oktober. Kanske för att undvika protester som skulle kunna äventyra 
debiteringen. 

För cirka 50 år sedan slopades den årliga hundskatten (50 kr enligt den tidens 
penningvärde). Anledningen var bl.a. att kostnaderna för debitering blev 
större än intäkterna. Nu skall kommunen fakturera en del 
hjälpmedelsbrukare med kr 80 per månad, dvs 960 kr per år = kr 4 800 per 
femårsperiod. Vad blir kvar av kr 80? Moms och porto samt 
administrationskostnader gör att det antagligen bara blir en 50-lapp kvar. 
Däremot blir kostnaden för många brukare högre eftersom en del brukare 
förmodligen måste betala vid bankbesök och banken tar då ut en avgift. 

Kommunen måste hålla ett brukarregister som måste uppdateras månatligen. 
Dels måste nya brukare påföras registret och avlidna brukare avföras. Vidare 
måste varje brukares status kontrolleras om de har högkostnadsskydd eller ej. 
Ändrad pension eller mer eller mindre utnyttjande av hemtjänst påverkar 
såvitt jag förstår högkostnadsskyddet. Det är bedrövligt att kommunen fattar 
ett beslut utan att begära en komplett konsekvensanalys av dem som kommit 
med förslaget. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2020

Justerandes sign

§ 56 forts.

Anledningen till förslaget säger kommunen är att brukare som flyttar från 
kommunen ej returnerar hjälpmedlen till kommunen. Samma slarv gäller 
dödsbon eller avlidna brukare. Sedan är det kanske enbart brukare som har 
högkostnadsskydd som slarvar med återlämnandet och dessa kommer man 
inte åt med föreslagen faktureringsåtgärd. 

För några år sedan föreslog jag att eleverna som går i våra skolor en dag på 
hösten och en dag på vårterminen skulle plocka allt skräp som kastas runt 
skolorna. Jag fick då lära mig att kollektiv bestraffning ej kan accepteras. Men 
nu tycker tydligen de makthavande i kommunen att kollektiv bestraffning går 
att göra. Man vänder kappan efter vinden s.a.s. Men man måste betänka att 
reaktionen från elevernas föräldrar hade blivit som en folkstorm. 
Kostnadsbeskedet till hjälpmedelsbrukarna kommer knappast framkalla 
någon folkstorm varken från pensionärsföreningarna eller från de drabbade 
eftersom informationen kom nästan under julveckan. I värsta fall blir 
reaktionen ett pip.

Vad kommer då att hända med de brukare som anser sig ej ha råd med 
kostnaden. I värsta fall kommer de att återlämna hjälpmedlen och därefter ta 
sig hem utan sin rollator. Väl hemma får de ta sig en funderare: Skall jag 
fortsätta med mina motionsrundor utan hjälpmedel och riskera arm- och 
benbrott eller andra fallskador eller skall jag avstå från att gå ut. Vad tycker 
vården om den större olycksrisken som kommer att uppstå?

Jag tycker Tomelilla kommun skall skrota denna mycket dåliga idé och istället 
fundera på nedanstående medborgarförslag. 

Gör ett skriftligt avtal med varje hjälpmedelsbrukare. Avtalet skall innehålla 
krav att brukare som flyttar från kommunen inom viss angiven tid skall 
återlämna lånade hjälpmedel. Samma krav skall gälla dödsbo efter avlidna 
brukare. Om lånade hjälpmedel ej returneras inom stipulerad tid kommer 
kommunen debitera brukaren eller brukarens dödsbo med kr 5 000. Erläggs 
ej betalningen inom 30 dagar går ärendet till inkasso för ev. vidarebefordran 
till kronofogde. Samma krav gällande register över brukarna måste finnas 
dock med undantag för högkostnadsbevakning. 

Förvaltningen, genom kvalitetschef Christel Nilsson, avger följande 
yttrande: 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2020

Justerandes sign

§ 56 forts.

De samlade avgifterna för vård och omsorg, i enlighet med socialtjänstlagen 
§ 8, får inte uppgå till mer än högst en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp per 
månad. För år 2020 är det högst 2 125 kronor per månad för de samlade 
avgifterna. Detta kallas ofta ”maxtaxan” och är ett kommunalt 
högkostnadsskydd. Därav måste Bo Ermans medborgarinitiativ om att
istället för en egenavgift ta ut en s.k. straffavgift på 5000 kronor om 
hjälpmedlen inte lämnas tillbaka, avslås. 

Vård och omsorg ska beräkna varje enskilds avgiftsutrymme vilket innebär 
att om avgiftsutrymmet är lägre än avgiften så reduceras denna. Ingen betalar 
mer än vad dennes utrymme tillåter. 

Varje hjälpmedelsanvändare får både information och skriftlig anvisning 
angående egenansvaret för skötsel och återlämnande av hjälpmedlet.  
Vård och omsorg har inget brukarregister men däremot måste varje patients 
utprovning och varje hjälpmedel journalföras enligt hälso-och sjukvårdslagen 
oavsett om det finns en avgift eller inte.  

Bo Erman har i sin skrivelse en fråga varför informationen om avgiften inte 
kom ut förrän i mitten på december. Beslutet togs den 9 oktober i 
fullmäktige och därefter ska protokollet justeras och vinna laga kraft. 
Förvaltningen gjorde en bedömning om att tidsfristen på fyra till fem veckor 
var rimlig. Både Tomelilla Direkt och förvaltningen hade också förberett sig 
för att vara behjälpliga för att kunna svara på frågor och ge råd till den 
enskilde. Vård och omsorg informerar t.ex. om möjligheten till autogiro som 
är ett mycket smidigt sätt att slippa bankbesök och bankavgifter.  

Förvaltningen genomförde en kartläggning av de kommuner som redan 
infört en avgift för lån av hjälpmedel. Deras erfarenhet visade att den som 
behöver ett hjälpmedel inte avstår p.g.a. av kostnaden och de ser ingen 
ökning av fallskador eller andra olycksrisker kopplat till att det finns en 
avgift. Det var också ganska vanligt att den som bara har ett enstaka 
hjälpmedel väljer att köpa detta själv. Det innebär en tydlig minskning av 
hälso- och sjukvårdens administration och resurser frigörs för personer med 
stora behov. 

På kommunens hemsida finns kontaktuppgifter och länkar till 
hjälpmedelsföretag, apotek och lokala hälsokostaffärer som säljer hjälpmedel 
för den som t.ex. vill köpa en egen rollator. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2020

Justerandes sign

§ 56 forts.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningens förslag till yttrande innebär inga ekonomiska konsekvenser.

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.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kvalitetschef Christel Nilsson, handlingsid: Ks 2020.802.
________

Beslutet skickas till:
Bo Erman
Balanslista/Patrik Månehall
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2020

Justerandes sign

Ksau § 57 Dnr KS 2020/45

Medborgarinitiativ att avveckla chefstjänster för att 
frigöra pengar till samhällsnyttan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att medborgarinitiativet inte får 
väckas.

Ärendebeskrivning
Den 21 februari 2020 inkom ett medborgarinitiativ angående att avveckla 
chefstjänster för att frigöra pengar till samhällsnyttan. Av 
medborgarinitiativet går det inte att utläsa vem som har skickat in det, det 
står enbart ”Kommuninvånare” i det obligatoriska fältet ”För- och 
efternamn”. 

Eftersom det enbart är medborgare i Tomelilla kommun som kan lägga 
medborgarinitiativ så är det rimligt att det ska gå att kontrollera huruvida 
förslagsställaren är medborgare i kommunen eller inte. Av denna anledning 
föreslår förvaltningen att medborgarinitiativet inte ska få väckas.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att medborgarinitiativet inte får 
väckas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.803
Medborgarinitiativ att avveckla chefstjänster för att frigöra pengar till 
samhällsnyttan, handlingsid: Ks 2020.608.
_________

Beslutet skickas till:
Balanslista/Patrik Månehall  
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2020

Justerandes sign

Ksau § 58 Dnr KS 2020/44

Medborgarinitiativ angående friluftsbad i Eljaröd – eller 
i Brösarp?

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

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)
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2020

Justerandes sign

§ 58 forts.

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 m.m.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2020

Justerandes sign

§ 58 forts.

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ angående friluftsbad i Eljaröd – eller i Brösarp?, 
handlingsid: Ks 2020.584.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Balanslista/Patrik Månehall
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2020

Justerandes sign

Ksau § 59 Dnr KS 2020/11

Motion - Uppmärksamma även lång och trogen tjänst 
inom Daglig verksamhet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden för 
yttrande.

Ärendebeskrivning
Mona Nihlén (V) har lämnat in motion - Uppmärksamma även lång 
och trogen tjänst inom Daglig verksamhet med följande lydelse:

”Varje år i december uppmärksammas kommunanställda för lång och trogen 
tjänst med en present och blomma.

En verksamhet som ligger inom kommunens ansvarsområde är Daglig 
verksamhet.

Visserligen är de som deltar i denna sysselsättning inte formellt anställd av 
kommunen men verksamheten ska efterlikna den ordinarie arbetsmarknaden 
så lång som är möjligt.

Att inkludera även dessa personer i kommunens rutiner för avtackningar och 
uppvaktning vore inte bara ett sätt att visa uppskattning utan även att vi i 
Tomelilla kommun värdesätter allas insats.

Vänsterpartiet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
- Att alla som deltar i Daglig verksamhet ska inkluderas i kommunens 

rutiner för avtackning och uppvaktning som övrig personal.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2020

Justerandes sign

§ 59 forts.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 16/2020, handlingsid: Ks 2020.629.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 16/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
_________

Beslutet skickas till:
Vård och omsorgsnämnden
Socialchef Viweca Thoresson
Balanslista/Patrik Månehall
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2020

Justerandes sign

Ksau § 60 Dnr KS 2020/21

Motion angående klimatanpassning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.

Ärendebeskrivning
Mikael Holmberg (MP) har lämnat in motion angående 
klimatanpassning med följande lydelse: 

”Klimatförändringarna kommer att påverka kommunen på alla plan. Det 
kommer att kräva att vi anpassar oss för att kunna garantera att 
samhällsfunktioner, livsmedelsförsörjning och förutsättningar för näringslivet 
kan vidhållas även i framtiden.

Det gemensamma VA-bolaget har i sitt direktiv att klimatanpassad VA 
systemen, vilket är ett steg i rätt riktning men det kan inte stoppa där. Alla 
delar av kommunen måste få samma uppdrag för att inventera vad som 
behöver göras, prioritera ordning och budgetera för och
genomföra nödvändiga åtgärder.

Vi yrkar
- Att klimatanpassning ska införas i alla nämnders verksamhetsplan.
- Att klimatanpassning ska införas i alla kommunala bolags 

ägardirektiv.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 24/2020, handlingsid: Ks 2020.669.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2020

Justerandes sign

§ 60 forts.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 24/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.  
_________

Beslutet skickas till:
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
Balanslista/Patrik Månehall
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2020

Justerandes sign

Ksau § 61 Dnr KS 2020/22

Motion angående intern samordning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.

Ärendebeskrivning
Mikael Holmberg (MP) har lämnat in motion angående intern 
samordning med följande lydelse:

”Kommunens verksamhet är komplex och omfattande. För att säkerställa att 
alla delar är samordnade så har kommunstyrelsen det yttersta ansvaret för att 
så är fallet.

Med erfarenheter från t.ex. miljöförbundets direktionsmöten har jag noterat 
att det på tjänstepersonnivå inte alltid är så lätt att hitta rätt vägar när en fråga 
kräver ett samordnat grepp från olika delar av den kommunala 
verksamheten.

Vi yrkar att ge kommunstyrelsen i uppdrag:

- Att säkerställa att alla hel- eller delägda kommunala verksamheter har 
tydlig information kring hur man ska agera som tjänsteperson när 
man identifierar delar eller processer, som är suboptimerade och inte 
främjar den totala kommunala verksamheten.

- Att göra en översyn av hur processerna ser ut, om det finns behov av 
förbättringar. Kan digitaliseringen ge oss nya möjligheter att 
visualisera och identifiera?”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 25/2020, handlingsid: Ks 2020.670.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2020

Justerandes sign

§ 61 forts.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 25/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
_________

Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Utvecklingschef Helena Berlin
Balanslista/Patrik Månehall
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2020

Justerandes sign

Ksau § 62 Dnr KS 2020/23

Motion angående klimatnödläge

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.

Ärendebeskrivning
Mikael Holmberg (MP) har lämnat in motion angående klimatnödläge 
med följande lydelse:

” Vetenskapen är enad om att vi står inför en global klimatutmaning som 
kommer att påverka hela mänskligheten på många sätt. Vi ser tydliga tecken 
runt om i världen som bekräftar 
detta.
EU Parlamentet har utlöst klimatnödläge. Detsamma gäller för många stater, 
städer och kommuner. Det är ett viktigt ställningstagande för att visa på 
prioriteringar och inriktning för alla nämnder och förvaltningar. Även 
Tomelilla kommun behöver utlösa klimatnödläge för att visa för 
medborgarna och näringslivet att vi förstått allvaret i situationen och är 
beredda att agera.

Vi yrkar
-  Att Tomelilla kommun utlyser klimatnödläge.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 26/2020, handlingsid: Ks 2020.673.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2020

Justerandes sign

§ 62 forts.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 26/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.  
_________

Beslutet skickas till:
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
Balanslista/Patrik Månehall
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2020

Justerandes sign

Ksau § 63 Dnr KS 2020/24

Motion angående träd som klimatskal

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Ärendebeskrivning
Mikael Holmberg (MP) har lämnat in motion angående träd som 
klimatskal med följande lydelse:

”Lövträd har många goda egenskaper, ett är att de är ett utmärkt första 
klimatskal till fastigheter, parker och torg.

Lövträdens löv ger skugga på sommaren samtidigt som de släpper igenom 
solljuset på vintern. Det är en funktion som är alldeles perfekt för att minska 
energianvändningen i fastigheter både för värme och kyla. Men träd ger oss 
även möjlighet att hitta skugga i den offentliga miljön en varm sommardag. 
Och samtidigt så binder de CO2 och ger oss en estetiskt tilltalande miljö med 
förutsättningar för biologisk mångfald.

Vi yrkar
Att ge samhällsbyggnad i uppdrag att göra en inventering av 
fastighetsbeståndet och offentliga miljöer för att.

- Inventera var trädplantering kan ge positiva effekter ur energi och
komforthänseende både för fastigheter och allmänna platser. Och 
även beaktar vilken art som är lämplig att plantera på respektive plats 
genom samverkan med kommunens biolog.

- Sammanställa detta som ett projektförslag till 
investeringsberedningen.”
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Justerandes sign

§ 63 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 27/2020, handlingsid: Ks 2020.674.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 27/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.  
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Balanslista/Patrik Månehall
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign

Ksau § 64 Dnr KS 2020/30

Motion angående att återta lokalvården i egen regi

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.

Ärendebeskrivning
Ida Bornlykke (S) och Mona Nihlén (V) har lämnat in motion 
angående att återta lokalvården i egen regi följande lydelse:

”Idag har Tomelilla kommun lokalvården utlagd på entreprenad, en 
entreprenad som inte varit alldeles smärtfri de senaste åren. Under 2019 
genomfördes en omorganisation av kommunens verksamheter. Idag tillhör 
kostenheten samhällsbyggnad som även har ansvar för de kommunala
fastigheterna.

Om kommunen haft lokalvården i egen regi hade man kunnat samarbeta på 
ett helt annat sätt än man kan idag. Exempelvis hade personal från städ 
kunnat hjälpa till om köket behöver extra hjälp på någon skola, eller tvärt 
om. I fall det är mindre att göra i köket och städ behöver hjälp kan de hjälpa
till. Det hade även blivit enklare vid storstädning och golvvård om man kan 
hjälpas åt att flytta ut och in möbler och man behöver inte betala extra för 
det.

Hade lokalvårdarna tillhört vår egen verksamhet hade de även haft en mer 
naturlig koppling till vår verksamhet och de hade haft lite extra koll på 
fastigheterna och kunnat meddela till vaktmästare om lysrör som blinkar, 
kranar som läcker eller om en ruta som är skadad.

I dagsläget finns personal inom köken som inte har heltidstjänster. När 
kommunen nu inför heltid som norm skulle lokalvård i egenregi underlätta 
för den personalen att få heltidstjänster om de även kunde göra viss städning 
i kök och matsal som idag ligger på entreprenad.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi
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Justerandes sign

§ 64 forts.

att Tomelilla kommun återtar lokalvården i egen regi när nuvarande 
entreprenad går ut.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 28/2020, handlingsid: Ks 2020.675.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 28/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.  
_________

Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Balanslista/Patrik Månehall
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4 mars 2020

Justerandes sign

Ksau § 65 Dnr KS 2020/32

Motion om att införa kommunalt arvode för 
nattvandrare

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.

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.

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.
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§ 65 forts.

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.

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.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.
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§ 65 forts.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 30/2020, handlingsid: Ks 2020.677.

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

Beslutet skickas till:
Utvecklingschef Helena Berlin
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 66 Dnr KS 2020/33

Motion om att införa skolresa till koncentrations- och  
förintelselägret Auschwitz-Birkenau

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

Ärendebeskrivning
Per Gustafsson (SD) har lämnat in motion – Motion om att införa 
skolresa till koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau 
med följande lydelse:

”I skrivande stund (den 27 januari) är det 75 år sedan de kvarvarande 
fångarna befriades från förintelselägret Auschwitz-Birkenau. Dagen har av 
FN utlysts som Förintelsens minnesdag. Vi högtidlighåller minnet av alla de 
omkring 6 miljoner människor som föll offer för ett av de mest avskyvärda 
brott i historien och den mänskliga ondskans bottenlösa grymhet.

Idag växer islamistiska och extremistiska krafter starkare runt om i vårt 
närområde. Spridning av symboler och flygblad från Nordiska 
motståndsrörelsen (NMR) har under de senare åren förekommit i vår 
kommun. I sociala medier sprids alla möjliga påståenden, som förringar eller
rent utav förnekar att Förintelsen ägt rum. Vi ser också antisemitiska 
strömningar och terrordåd riktade mot judiska mål, som på ett kusligt sätt 
påminner om tidigare skeenden i vår historia.

I tider när de som var med om Förintelsen blir allt färre blir det allt viktigare 
att hela tiden påminnas om vad som kan ske om människans mörkaste 
krafter får breda ut sig. Det finnsfortfarande de som förnekar att Förintelsen 
överhuvudtaget ägt rum. Det är bara genomutbildning och kunskap som det 
går att möta och konfrontera hatet.
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§ 66 forts.

Skolans undervisning om Förintelsen handlar om att undervisa om mänskliga 
beteenden, strukturer, historia, samhällskunskap och mycket, mycket mer. 
För att ge ytterligare tyngd till undervisningen anser vi Sverigedemokrater att 
det vore värdefullt om högstadieeleverna får möjlighet att göra ett 
studiebesök vid koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau i

Polen. Om man väl har varit där och sett byggnaderna, gaskamrarna och 
krematorierna går det inte att negligera eller förtränga vad som faktiskt 
inträffade en gång i tiden när en hatideologi växte fram och frodades i vårt 
Europa.

Att hedra ett minne handlar inte bara om att uppmärksamma en händelse. 
Det handlar lika mycket om att dra lärdom av historien och att göra allt i vår 
makt för att se till att det som hände då inte händer igen.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi Sverigedemokrater att:
- Kommunfullmäktige ger familjenämnden i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för att högstadieeleverna i vår kommun får göra ett 
studiebesök vid koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-
Birkenau i Polen som ett led i historie- och samhällsundervisningen.

- Kostnader kopplade till föreslagen studieresa tas från 
Kommunstyrelsen”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 31/2020, handlingsid: Ks 2020.678.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 31/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
_________

Beslutet skickas till:
Familjenämnden
Skolchef Johan Holmqvist
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 67 Dnr KS 2019/105

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 4:e 
kvartalet 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
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. 
Beslut från 2018-07-02. Verkställt 2019-10-01. Väntetid från första 
erbjudandet till verkställt 330 dagar.

Tidigare redovisning. Totalt nio beslut enligt 9§p.9 LSS har inte kunnat 
verkställas inom 90 dagar och har därför rapporterats till IVO under 2019. 
Väntetiden har som längst varit 544 dagar, drygt 18 månader. Orsaken till 
väntetiderna har varit resursbrist och väntan på det nya LSS boendet 
Stafetten. Sex kvinnor och tre män har rapporterats. 
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§ 67 forts.

1. Beslut från 2017-05-05.  Beslutet verkställdes efter 223 dagar. 
2. Beslut från 2017-08-24. Beslutet verkställdes efter 279 dagar.
3. Beslut från 2017-11-18.  Beslutet verkställdes efter 544 dagar.  
4. Beslut från 2018-04-13. Beslutet verkställdes efter 384 dagar.
5. Beslut från 2018-05-29. Beslutet verkställdes efter 352 dagar.
6. Beslut från 2018-06-25. Beslutet verkställdes efter 275 dagar. 
7. Beslut från 2018-07-02. Beslutet verkställdes efter 103 dagar.  
8. Beslut från 2018-07-17. Beslutet verkställdes efter 303 dagar.
9. Beslut från 2018- 08-29. Verkställt 2019-09-01. Väntetid 180 dagar.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämnden § 12/2020, handlingsid: Ks 2020.425.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 12/2020: Vård och omsorgsnämnden beslutar 
överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 68 Dnr KS 2019/106

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
äldre- och handikappomsorgen (SoL) 4:e kvartalet 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
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 2019 har inga beslut enligt 4 kap 1 § SoL rapporterats till IVO som ej 
verkställda. 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämnden § 14/2020, handlingsid: Von 2020.426.
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Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 14:2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 69 Dnr KS 2020/2

Anmälningsärenden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Protokollsutdrag den 31 januari 2020, § 6, från 

Samhällsbyggnadsnämnden – Riktlinje för försköningsbidrag.
2. Protokoll den 31 januari 2020, §§ 1-12 från 

Samhällsbyggnadsnämnden.
3. Protokoll 30 januari 2020, §§ 1-16 från Vård och omsorgsnämnden.
4. Protokollsutdrag den 30 januari 2020, § 8 från Vård och 

omsorgsnämnden – Budget 2020 – Vård och omsorg.
5. Protokoll den 31 januari 2020 , §§ 1-17, från Familjenämnden.
6. Protokoll nr 1-2020 fört vid styrelsemöte med Österlenhem AB den 

23 januari 2020.
7. Protokoll nr 1-2020 fört vid styrelsemöte med Tomelilla 

Industriaktiebolag den 23 januari 2020.
8. Verksamhetsberättelse för Ystad-Österlenregionens miljöförbund.
9. Årsredovisning för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 

räkenskapsåret 2019-01-01 -2019-12-31.
10. Protokollsutdrag den 2020-02-03, § 3, från direktionen Ystad-

Österlenregionsens miljöförbund – Årsredovisning och 
verksamhetsberättelse 2019.

11. Protokollsutdrag den 2020-01-17, § 3, från arbetsutskottet Sydöstra 
Skånes Räddningstjänst – Ombyggnation av Simrishamns 
brandstation.

12. Protokollsutdrag den 2020-01-27, § 4, från Sydöstra Skånes 
Räddningstjänst – Ombyggnation av Simrishamns brandstation.

13. Protokollsutdrag den 2020-02-03, § 6, från Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund – Samverkansavtal med gemensam alkoholenhet.

14. Förbundsordning Ystad-Österlenregionens miljöförbund -Kommunal 
författningssamling Nr D 09:2.
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§ 69 forts.

15. Samverkansavtal mellan Ystad-Österlenregionens miljöförbund och 
Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner om gemensam 
tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen.

16. Protokollsutdrag från Vård och omsorgsnämnden den 30 januari 
2020, § 7 – Yttrande till förvaltningsrätten gällande överklagande om 
tidigare fattade beslut.

17. Protokollsutdrag från Byggnadsnämnden den 5 februari 2020, § 17 – 
Ändring av delegeringsregler.

18. Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 januari 2020, 
§§ 22-31.

19. Meddelande den 31 januari 2020 från Sveriges Kommuner, och 
Regioner, – Meddelande från styrelsen nr 3/2020 - Överenskommelse 
mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg 
– teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus.

20. Protokollsutdrag den 5 februari 2020, § 11 från Byggnadsnämnden – 
Redovisning internkontroll 2019.

21. Protokollsutdrag den 5 februari 2020, § 12 från Byggnadsnämnden – 
Redovisning måluppfyllelse 2019.

22. Protokollsutdrag den 5 februari 2020, § 13 från Byggnadsnämnden – 
Revidering av internkontroll 2020.

23. Protokollsutdrag den 5 februari 2020, § 14 från Byggnadsnämnden – 
verksamhetsplan 2020.

24. Protokollsutdrag den 5 februari 2020, § 15 från Byggnadsnämnden – 
Byggnadsnämndens internbudget 2020.

25. Protokoll den 12 februari 2020, §§ 32-49, från Kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

26. Protokoll den 13 februari 2020, §§ 11-17, från Vård och 
omsorgsnämndens arbetsutskott.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunkansliet, handlingsid: Ks 2020.759.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 70 Dnr KS 2020/51

Återaktualisering av överenskommelsen mellan 
samtliga partier gällande förtroendevaldas besök i 
verksamheten

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att 
återaktualisera överenskommelsen mellan samtliga partier gällande 
förtroendevaldas besök i verksamheten. 

Ärendebeskrivning
Samtliga partier skrev i februari 2017 under en överenskommelse gällande 
förtroendevaldas besök i verksamheten. Sedan dess har ett antal av de 
undertecknande gruppledarna slutat och ett av partierna är inte längre 
representerat i kommunfullmäktige.  
    
Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) föreslår att arbetsutskottet ska besluta att ge 
förvaltningen i uppdrag att återaktualisera överenskommelsen mellan 
samtliga partier gällande förtroendevaldas besök i verksamheten.

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

Beslutet skickas till:
Kanslichef Johan Linander
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