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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
18 mars 2020

Justerandes sign

Övriga närvarande Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Kanslichef Johan Linander
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson

Vid samråd med Styrelseordförande Anders Larsson (C)
Österlenhem/TIAB 1:e vice ordförande Karin Arvidsson (S)

Vd Pia Brink

Vid samråd med SÖRF Räddningschef Mats Svensson

Vid samråd med Miljöchef Carina Barthel
Miljöförbundet

Vid samråd med Ordförande Christer Akej (M)
ÖKRAB Ekonom Bo Persson

Verkställande tjänsteman Jonny Meerwald
Sekreterare Sofia Walters

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

§ 71 Ändringar i föredragningslistan
§ 72 Dialoger och informationsärenden
§ 73 Informationsärende -Bergsstatens beslut om arbetsplan inom området Killeröd 1
§ 74 Informationsärende -Bergsstatens beslut om arbetsplan inom området Fågeltofta 1
§ 75 Informationsärendet - Svar från Trafikverket gällande upphörande av underhåll av 

spår och växlar i Tomelilla
§ 76 Kartläggning av narkotikasubstanser i avloppsvatten
§ 77 Ändring av bilaga 1 till finansreglementet
§ 78 Trafikplan 2021
§ 79 Översyn av ansvarsfördelningen för arbetsmiljöfrågor
§ 80 Konsekvensbeskrivningar i tjänsteskrivelser
§ 81 Antagande av prislista för tjänster samt uthyrning av material som utförs och hyrs 

ut av Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
§ 82 Svar på motion - Slöjförbud i skolan
§ 83 Svar på motion angående avgifter i skolan
§ 84 Svar på motion angående energibesparing i fastigheter
§ 85 Anmälningsärenden ksau 18 mars 2020
§ 86 Pandemiplan
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 mars 2020

Justerandes sign

Ksau § 71 Dnr KS   

Ändringar i föredragningslistan

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

- Beslutsärende om pandemiplan läggs till.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 mars 2020

Justerandes sign

Ksau § 72 Dnr KS 2020/1

Dialoger och informationsärenden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson informerar bland annat om följande: 

- Information om hur kommunen arbetar med pandemin och planerar 
för kommande prövningar. 

Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson informerar bland annat om följande:
- Åtgärdsvalstudien för väg 11 Tomelilla-Simrishamn är klar. Har 

identifierat problem och brister på sträckan och tagit fram en målbild 
om ökad framkomlighet. Har tittat på särskilda delar av sträckan som 
till exempel infarter till mejeriet i Lunnarp, Ingelsta Kalkon och 
Ullstorps gardencenter. Vill utveckla stationsområdena och göra tåget 
mer attraktivt för resor på sträckan. Kommunens synpunkter kommer 
att framföras i arbetsgruppen.

- Skånetrafikens regionala superbusskoncept gör att kommunerna har 
ansvar för anläggandet av hållplatser längs sträckorna. Vi behöver titta 
på vilka möjligheter det finns för kommunen att ta över driften av 
hållplatserna för att slippa anläggandet av dyra hållplatser i enlighet 
med Skånetrafikens koncept. Förvaltningen återkommer med förslag.

Samråd med Österlenhem AB (ordf. Anders Larsson, vice ordf. Karin 
Arvidsson och vd Pia Brink):

- Diskussion om ev. kommande samarbete med anledning av 
pandemin. Sedan igår åker bolaget endast på akuta saker, inte på 
planerat underhåll.

- Genomgång av resultatet för 2019, blev ett positivt resultat på 1,6 
mnkr, inklusive genomgång av gjorda investeringar. 

- Genomgång av kommande ny- och ombyggnationer samt diskussion 
om smarta hus.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 mars 2020

Justerandes sign

§ 72 forts.

Samråd med Tomelilla Industri AB (ordf. Anders Larsson, vice ordf. Karin 
Arvidsson och vd Pia Brink):

- Genomgång av resultatet för 2019, minus 463 tkr. Har enbart fyra 
fastigheter kvar.

Samråd med Ystad-Österlenregionens Miljöförbund (förbundschef Carina 
Barthel):

- Genomgång av budget 2020

Samråd med Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (räddningschef Mats 
Svensson): 

- Genomgång av resultat 2019, blev ett positivt resultat med 321 tkr. 
Har fått ökade intäkter av externa utbildningar men också ökade 
kostnader för högre drivmedelspriser och fordonsreperationer. 

- Har fortfarande problem med att få deltidsbrandmän.
- Rekrytering av ny räddningschef pågår. Mats går i pension senare i år.
- Har stängt brandstationerna för besök med anledning av 

coronaviruset. Pågår 16/3-10/5. Har även vidtagit andra åtgärder.

Samråd med Österlens Kommunala Renhållnings AB (ordf. Christer Akej, 
ekonom Bo Persson, områdeschef Jonny Meerwald och sekreterare Sofia 
Walters): 

- Genomgång av hur ÖKRAB jobbar med intern kontroll.
- Genomgång av resultatet för 2019, blev ett nollresultat.
- Genomgång av plockanalys och återvinningstrender samt av vad nya 

förordningen om producentansvar innebär. 
- Ny kretsloppsplan med avfallsföreskrifter håller på att tas fram 

gemensamt av Sysav och ägarkommunerna.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 mars 2020

Justerandes sign

§ 72 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.975.
Årsredovisning för Ystad-Österlenregionens miljöförbund räkenskapsåret 
2019-01-01-2019-12-31, handlingsid: Ks 2020.441.
Verksamhetsberättelse för Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2019, 
handlingsid: Ks 2020,440.
Budget 2020 medlemsmöte, handlingsid: Ks 2020.976.    
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 mars 2020

Justerandes sign

Ksau § 73 Dnr KS 2018/176

Informationsärende- Bergsstatens beslut om 
arbetsplan inom området Killeröd 1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Bergsstaten har fastställt arbetsplanen för undersökningsarbeten inom 
området Killeröd 1 i Tomelilla och Simrishamns kommuner. 

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

Beslutsunderlag
Bergsstatens beslut om arbetsplan gällande Killeröd 1, handlingsid: Ks 
2020.719.
_________  
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 mars 2020

Justerandes sign

Ksau § 74 Dnr KS 2018/177

Informationsärende - Bergsstatens beslut om 
arbetsplan inom området Fågeltofta 1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Bergsstaten har fastställt arbetsplanen för undersökningsarbeten inom 
området Fågeltofta 1 i Tomelilla kommun. 

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

Beslutsunderlag
Bergsstatens beslut om arbetsplan Fågeltofta 1, handlingsid: Ks 2020.715.
Scandivanadiums arbetsplan, handlingsid: Ks 2020.717.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 mars 2020

Justerandes sign

Ksau § 75 Dnr KS 2019/190

Informationsärendet - Svar från Trafikverket gällande 
upphörande av underhåll av spår och växlar i Tomelilla

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunen ska fortsätta arbeta 
för att spår 6 inte ska användas för uppställning av drifttåg eftersom det finns 
mer lämpliga alternativ längs banan.

Ärendebeskrivning
Trafikverket har den 5 mars skickat över ett svar på Tomelilla kommuns 
skrivelse gällande upphörande av underhåll av spår och växlar i Tomelilla.

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

Beslutsunderlag
Svar på yttrande Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2020.860.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 263/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag till yttrande.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) föreslår att arbetsutskottet ska besluta i enlighet 
med förvaltningens förslag med tillägget att kommunen ska fortsätta arbeta 
för att spår 6 inte ska användas för uppställning av drifttåg eftersom det finns 
mer lämpliga alternativ längs banan.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 mars 2020

Justerandes sign

§ 75 forts.

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

Beslutet skickas till:
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 mars 2020

Justerandes sign

Ksau § 76 Dnr KS 2020/16

Kartläggning av narkotikasubstanser i avloppsvatten

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att inte genomföra generell provtagning på 
inkommande avloppsvatten för kartläggning av narkotikasubstanser, men att 
vid osäkerhet eller misstanke om narkotikaproblem kan mätning i ett mindre 
geografisk avgränsat område eller vid ett enstaka evenemang vara en 
verkningsfull metod.

Ärendebeskrivning
Den socialdemokratiska gruppen i kommunstyrelsen har den 21 januari 2020 
inkommit med en skrivelse om kartläggning av narkotikaförekomster i 
Tomelilla kommun. 

Kommunstyrelsen beslutade den 22 januari 2020, Ks § 16, att överlämna 
ärendet till förvaltningen för beredning med instruktionen att polisen och 
kommunens missbruksenhet involveras och det ska också ingå hur en 
jämförelse med tidigare testresultat kan göras.

Av beredningen framgår att droganalyser av avloppsvatten har tidigare 
genomförts vid fyra tillfällen (2015–2016). Resultatet från dessa 
undersökningar kan användas som jämförelsematerial vid framtida 
mätningar. För att kunna följa förändringar över tid bör kontinuerliga 
mätningar göras.

Tillsammans med andra undersökningar kan resultatet användas som 
underlag för strategiska beslut. Men det kan även användas som 
diskussionsunderlag vid föräldramöte och i andra forum. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 mars 2020

Justerandes sign

§ 76 forts.

Polis och förvaltning ger en likartad bild av vilka substanser som används. 
Deras bedömning är att vanligast förekommande är cannabis, tramadol och 
olika bensodiazepiner. Amfetamin, kokain, Lyrica samt andra smärtstillande 
läkemedel används också och det är vanligt att olika substanser kombineras, 
till exempel alkohol tillsammans med olika typer av snabbverkande 
bensodiazepiner.

Det kan konstateras att vi vet att vi har en problematik med 
narkotikaanvändning. Med syfte att få en gemensam problem- och lägesbild 
har samverkansarbetet intensifierats mellan polis och förvaltning. 
Samverkansmodellen omfattar även orsaksanalys och aktivitetsplan. 
Fokusområdet är narkotika och barn och unga.

Värdet av att generellt mäta avloppsvattnet får anses som ringa utifrån den 
kunskap som redan finns. 

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för själva analyserna beräknas uppgå till omkring 6000 kr per 
tillfälle. Den största kostnaden ligger i det efterarbete som krävs för att kunna 
använda resultatet. Främst i form av arbetstid. Hur omfattande styrs av vår 
ambitionsnivå. Nödvändig insats är tid för analys, handlingsplan, uppföljning 
och aktiviteter.

Vid beslut om genomförande av kontinuerlig mätning av 
narkotikaförekomster i avloppsvatten föreslår förvaltningen att medel tas 
från kommunstyrelsen ofördelade medel.

Barnperspektivet
Barnperspektivet får anses tillgodosett genom de mätningar/undersökningar 
som redan idag görs och den myndighetsöverskridande samverkan som sker. 
Att utöver detta genomföra provtagningar på avloppsvattnet kan inte anses 
ha någon ytterligare påverkan utifrån barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Provtagning av avloppsvatten bedöms inte medföra någon förändring utifrån 
miljöperspektivet, då kännedom om vilka drogsubstanser som förekommer 
redan finns och arbete med att förebygga och motverka användning av 
narkotika redan pågår utifrån denna kunskap.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 mars 2020

Justerandes sign

§ 76 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte genomföra generell provtagning på 
inkommande avloppsvatten för kartläggning av narkotikasubstanser, men att 
vid osäkerhet eller misstanke om narkotikaproblem kan mätning i ett mindre 
geografisk avgränsat område eller vid ett enstaka evenemang vara en 
verkningsfull metod.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse utvecklingschef Helena Berlin, handlingsid: Ks 2020.1030.
Kartläggning av narkotikasubstanser i avloppsvatten, handlingsid: Ks 
2020.1029.
Kommunstyrelsen § 16/2020, handlingsid: Ks 2020.325.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 16/2020:
Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till förvaltningen för 
beredning. I beredningsarbetet ska polisen och kommunens missbruksenhet 
involveras och det ska också ingå hur en jämförelse med tidigare testresultat 
kan göras.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 mars 2020

Justerandes sign

Ksau § 77 Dnr KS 2018/208

Ändring av bilaga 1 till finansreglementet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar anta föreslagna ändringar i bilaga 1 
till finansreglemente för Tomelilla kommun och dess helägda bolag.

Ärendebeskrivning
Med anledning av personförändringar såväl inom politiken som på 
tjänstepersonsidan behöver kommunstyrelsens arbetsutskott justera bilaga 1 i 
finansreglemente för Tomelilla kommun och dess helägda bolag.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar anta föreslagna ändringar i bilaga 1 
till finansreglemente för Tomelilla kommun och dess helägda bolag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 
2020.1031.
Bilaga 1 till finansreglemente  för Tomelilla kommun och dess helägda bolag, 
handlingsid: Ks 2020.1032.
_________

  
  

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Ekonomiassistent Eva Ahl
KFS/Mary Nilsson
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 mars 2020

Justerandes sign

Ksau § 78 Dnr KS 2020/52

Trafikplan 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ställa sig bakom yttrandet som 
SÖSK har tagit fram och som kommunalråd och oppositionsråd kommer att 
skriva under. Yttrandet kommer till kommunstyrelsen som ett 
informationsärende.

Ärendebeskrivning
Varje år genomför Skånetrafiken en genomlysning av den skånska 
kollektivtrafiken i syfte att skapa en bättre och mer attraktiv resa för de 
skånska resenärerna. Målsättningen är att skapa så många hållbara kollektiva 
resor som möjligt, med ett utbud som är relevant och avvägt efter de 
resandemönster och behov som finns. 

Det trafikutbud som finns ska vara hållbart ur såväl ett miljö- som ett 
ekonomiskt perspektiv. Det som slutligen styr trafikutbudet i T21 är Region 
Skånes ekonomiska förutsättningar samt var det finns en reell efterfrågan på 
resor.

Sydöstra Skånes kommuner har tagit fram gemensamma synpunkter på 
Skånetrafikens förslag för T21.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ställa sig bakom yttrandet som 
SÖSK har tagit fram och som kommunalråd och oppositionsråd kommer att 
skriva under. Yttrandet kommer till kommunstyrelsen som ett 
informationsärende.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 mars 2020

Justerandes sign

§ 78 forts.

Beslutsunderlag
Trafikplan T21 - Dialog mars 2020, handlingsid: Ks 2020.885.
Kopia av Bilaga - Åtgärdsförslag Trafikplan T21, handlingsid: Ks 2020.886.
Dialogfönster Trafikplan T21 Kommuner och Trafikföretag, handlingsid: Ks 
2020.884.
Trafikplan T21 - Dialog mars 2020 (ver2), handlingsid: Ks 2020.1033.
_________ 

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Leif Sandberg (C)
Sara Anheden (S)
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 mars 2020

Justerandes sign

Ksau § 79 Dnr KS 2020/48

Översyn av ansvarsfördelningen för arbetsmiljöfrågor

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till 
förvaltningen för beredning. 

Ärendebeskrivning
Den socialdemokratiska gruppen i kommunstyrelsen har den 26 februari 
2020 inkommit 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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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 mars 2020

Justerandes sign

§ 79 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.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till 
förvaltningen för beredning.   

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 36/2020, handlingsid: Ks 2020.856.

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

Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
HR-chef Johan Lexfors
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 mars 2020

Justerandes sign

Ksau § 80 Dnr KS 2020/49

Konsekvensbeskrivningar i tjänsteskrivelser

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till 
förvaltningen för beredning.

Ärendebeskrivning
Per Gustafsson (SD) har den 26 februari 2020 inkommit med följande 
initiativärende:

”Förvaltningen får i uppdrag att ta fram konsekvenser enligt nedan på 
samtliga beslut som ska fattas av politiken där förvaltningen lägger fram 
förslag till beslut.

De olika konsekvenserna anser vi Sverigedemokrater ska vara de tre som vi 
har idag:

Ekonomiska konsekvenser (och finansiering)

Barnperspektivet

Miljöperspektivet

Samt vill vi Sverigedemokrater lägga till följande tre:

Juridisk bedömning

Samverkan med berörda fackliga organisationer

Uppföljning”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till 
förvaltningen för beredning.   
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 mars 2020

Justerandes sign

§ 80 forts.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 37/2020, handlingsid: Ks 2020.857.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 37/2020:
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsens 
arbetsutskott för beredning. 
_________

Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Kanslichef Johan Linander
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18 mars 2020

Justerandes sign

Ksau § 81 Dnr KS 2019/140

Antagande av prislista för tjänster samt uthyrning av 
material som utförs och hyrs ut av Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar anta föreslagna taxor och avgifter för 
verksamheten i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, handlingsid: Ks 
2020.713.

Ärendebeskrivning
Direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund beslutade den 27 
januari 2020 att föreslå medlemskommunernas kommunfullmäktige att anta 
föreslagna taxor och avgifter för verksamheten i Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund.

Direktionen föreslog också att fullmäktige i medlemskommunerna ska ge 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) mandat att årligen besluta 
om att anta föreslagna taxor och avgifter för prislistan som har utarbetats av 
styrelsen för Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge.

Förvaltningen menar att detta inte är möjligt eftersom det måste vara 
fullmäktige som fastställer taxorna. Fullmäktige skulle kunna besluta att ge 
SÖRF mandat att årligen räkna upp taxorna med KPI eller liknande, men 
inte att fastställa taxan utifrån en prislista som en föreningsstyrelse tar fram. 

Förvaltningen har kommunicerat denna uppfattning med de andra 
medlemskommunernas kanslichefer som instämmer i bedömningen.

Ekonomiska konsekvenser
Höjda taxor innebär höjda kostnader för de medborgare och företag som 
nyttjar SÖRF:s tjänster, medan det innebär ökade intäkter för SÖRF.

21



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 mars 2020

Justerandes sign

§ 81 forts.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några konsekvenser gällande barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några konsekvenser gällande miljöperspektivet.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta föreslagna taxor och avgifter för 
verksamheten i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, handlingsid: Ks 
2020.713.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.1047.
Antagande av prislista för tjänster samt uthyrning av material som utförs och 
hyrs ut av Sydöstra Skåne, handlingsid: Ks 2020.1048.
Prislista Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge 2020, handlingsid: 
Ks 2020.713.

  
Tidigare behandling
Direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund § 3/2020:
Direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund föreslår 
medlemskommunernas kommunfullmäktige att anta föreslagna taxor och 
avgifter för verksamheten i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) får mandat från samtliga 
medlemskommuner att årligen besluta om att anta föreslagna taxor och 
avgifter för prislistan som har utarbetats av styrelsen för Föreningen Sveriges 
Brandbefäl Skåne-Blekinge.
_________

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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18 mars 2020

Justerandes sign

Ksau § 82 Dnr KS 2019/186

Svar på motion - Slöjförbud i skolan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservation
Per Gustafsson (SD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen.

Ärendebeskrivning
Thony Blomgren (SD) har den 31 oktober 2019 lämnat in motion om 
slöjförbud i skolan med följande lydelse:

”Slöjan påvisar på ett otvetydigt sätt en ojämställdhet mellan flickor och 
pojkar, då enbart flickor utsätts av denna sexualiserade och religiösa symbol. 
Slöjan är en islamistisk markör som symboliserar såväl religiös underkastelse 
som påtvingad segregering mellan könen, formulerat av män.

Sverigedemokraterna menar att de religiösa uppfattningar som slöjan 
företräder absolut inte har något att skaffa i vår sekulariserade svenska skola.
Således bör den värderingsstyrda slöjan förbjudas för våra barn i Tomelillas 
för- och grundskolor. Ett slöjförbud är en nödvändig signalåtgärd för 
Tomelillas kommuns värderingar ifråga om religiöst förtryck Moderatledda 
Staffanstorps kommun har föredömligt infört slöjförbud i sina för- och 
grundskolor som en del av sin integrationsprocess.

l läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem står följande att läsa 
under rubriken "Skolans uppdrag":

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-
kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-
forskoleklassen-och-fritidshemmet
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Justerandes sign

§ 82 forts

”Skolan ska verka för jämställdhet. Skolan ska därmed gestalta och förmedla lika 
rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla människor, oberoende av könstillhörighet. l 
enlighet med grundläggande värden ska skolan också främja interaktion mellan eleverna 
oberoende av könstillhörighet. Genom utbildningen ska eleverna utveckla en förståelse av 
hur olika uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt kan påverka människors
möjligheter. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att 
kritiskt granska könsmönster och hur de kan begränsa människors livsval och 
livsvillkor.”

Sverigedemokraterna menar att det är inte är möjligt för skolan att ärligt och 
uppriktigt verka för jämställdhet om flickor ska sexualiserat och vi därmed 
tillåter en kyskhetskultur. Att det endast är flickor som begränsas genom 
slöjan är såväl bildligt som uttryckligt en markering att skolan inte är 
jämställd, detta måste vi bestämt verka mot.

Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige 
beslutar:
Att uppdra åt Familjenämnden att införa ett förbud mot värderingsstyrda 
slöjor i Tomelillas grund- och förskolor.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till förvaltningen 
för beredning och till familjenämnden för yttrande.

Förvaltningen, genom skolchef Johan Holmqvist, lämnar följande 
yttrande:

Motion (2019/20:526) om slöjförbud har nyligen behandlats i Sveriges 
riksdag. Konstitutionsutskottet (KU) behandlade denna och kom fram till 
följande. Det är en självklar utgångspunkt att var och en har en frihet att klä 
sig som han eller hon vill och att en lagstiftning som förbjuder slöja ute i 
samhället eller för barn i viss verksamhet inte bör komma i fråga. Som stöd 
för sitt ställningstagande anförde KU den grundlagsskyddade 
religionsfriheten (2 kap. 1§ första st regeringsformen), Europakonventionens 
9 artikel och förarbeten till diskrimineringslagen.

Förvisso innebär inte motionen till Tomelilla kommunfullmäktige en 
förändrad lagstiftning utan en kommunal regel där visst klädesplagg förbjuds 
i verksamheten. De grundläggande fri- och rättigheterna, givna genom 
grundlag, liksom Europakonvention, ska ändå följas vid kommunal 
normgivning. Utöver lagstiftning och konventioner inleds skolans och 
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§ 82 forts

förskolans läroplan med skrivningar om grundläggande värden där 
utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna. Vidare, beslut om ordningsregler på de olika skolenheterna 
fattas av rektor, vilka ska utarbetas i medverkan med elever. 
Detta följer av skollagens 5 kap 5 §. Regleringen är tydlig så till vida att ingen 
annan än rektor äger rätt att fatta 
beslut om ordningsregler. Ordningsregler i skolan ska i sin tur inte strida mot 
grundläggande fri- och rättigheter och följa läroplans skrivning om 
grundläggande värden.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att ärendet har några ekonomiska 
konsekvenser.

Barnperspektivet
Barn liksom vuxna ska ha en frihet att klä sig som han eller hon vill.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet har några miljökonsekvenser.

Familjenämndens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsunderlag
Familjenämnden § 25/2020, handlingsid: Ks 2020.804.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 256/2019, handlingsid: Ks 2019.3751.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 121/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 256/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och till familjenämnden för yttrande.

Familjenämndens utbildningsutskott § 11/2019:
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen.
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Familjenämnden § 25/2020:
Familjenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till familjenämndens förslag till beslut. 

Per Gustafsson (SD) yrkar bifall till motionen.

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 83 Dnr KS 2019/187

Svar på motion angående avgifter i skolan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla de två första att-satserna i yrkandet 
och anse den tredje att-satsen besvarad med förvaltningens yttrande.

Reservation
Sara Anheden (S) reserverar sig till förmån för bifall till motionen.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) och Inger Åbonde (S) har den 4 november 2019 
lämnat in motion om avgifter i skolan med följande lydelse: 
 
”Med den nya skollagen från 2011 skärptes reglerna kring avgifter som 
skolan får ta ut från vårdnadshavarna i samband med undervisningen. I lagen 
står det att alla barn ska ha rätt till en avgiftsfri skola men skolan får 
fortfarande ta ut en obetydlig avgift för exempelvis färdbiljett. Trots att snart 
nio år gått sedan lagen trädde i kraft saknas nationella riktlinjer för vad som 
avses med en obetydlig avgift.  
 
Som politiker får vi ständigt rapporter om att det förekommer olika avgifter 
på skolorna i kommunen. Det handlar om allt från frukt som ska ätas på 
sagostunder, till frukost i klassrummet, mat till utflykter om eleverna inte vill 
ha pastasallad, som tydligen är vanligt, och insamlingar till klassresor på 
hårresande summor.  
 
Vad som är en obetydlig avgift är naturligtvis subjektivt och beror dels på hur 
många barn det finns i familjen, vilken inkomst föräldrarna har och om det 
finns en eller två vårdnadshavare till barnet.  
 
När det, som i Tomelilla, saknas gemensamma riktlinjer gällande vad som är 
obetydliga avgifter är risken att olika skolor, och i värsta fall olika klasser på 
samma skola, tolkar begreppet på olika sätt. För att få till en enhetlig syn på 
obetydliga avgifter behöver det finnas gemensamma riktlinjer i Tomelilla 
kommuns skolor.   
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Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen yrkar därför 
 
att det upprättas gemensamma riktlinjer för avgifter i kommunens skolor. 

att ett tak sätts för hur höga avgifter skolan får ta ut av föräldrarna under ett 
läsår 
 
att kommunens skolor står för den mat som eleverna behöver i samband 
med skolutflykter.” 

Förvaltningen, genom biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, lämnar 
följande yttrande:

Avgifter i skolan
Skolan ska huvudsakligen vara avgiftsfri. Det är den som driver skolan, 
huvudmannen, som ansvarar för det.    

    
Grundskolan och motsvarande skolformer samt förskoleklassen
Eleverna ska ha tillgång till böcker och andra lärverktyg utan kostnad. Men 
det får finnas enstaka inslag av små kostnader för eleverna, till exempel en 
färdbiljett eller en mindre entréavgift till ett museum.
Även små kostnader kan vara betungande för hushåll med svag ekonomi om 
de förekommer vid upprepade tillfällen. Det måste skolan ta hänsyn till det 
när man planerar aktiviteter.

Skolresor och andra aktiviteter
I samband med skolresor och liknande aktiviteter får det i enstaka fall under 
ett läsår förekomma kostnader, det måste dock vara frivilligt. Avgiften får 
inte vara högre än huvudmannens självkostnad. Skolresor och liknande 
aktiviteter ska vara öppna för alla elever oavsett om de bidragit med en 
frivillig avgift eller inte. Bestämmelserna gäller för förskoleklassen, 
grundskolan och motsvarande skolformer liksom för gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan.

Prövning
Vid prövning, för att klargöra om eleven har de kunskaper som krävs för ett 
betyg, kan skolan ibland få ta ut en avgift. Det gäller för grundskolan, 
gymnasieskolan, komvux och sfi eller motsvarande utbildning. 

Gemensamma riktlinjer för de kommunala grundskolorna i Tomelilla 
kommun hade ökat likvärdigheten mellan skolorna.
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Skolmåltider
 I grundskolan och motsvarande skolformer ska eleverna få skolmat 

utan kostnad.
 I gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är det elevens hemkommun 

som bestämmer om eleverna ska få gratis skolmat eller inte.
 En fristående skola får inte ta ut någon avgift om hemkommunen 

redan har betalat för skolmaten i sin ersättning till den fristående 
skolan.

Tomelillas grundskolor serverar mat till samtliga elever vid utflykter. Det 
finns ett begränsat antal rätter att välja mellan som utflyktsmat till exempel 
pastasallad eller hamburgare, val av rätt görs efter utflyktens karaktär, 
geografisk plats och tillagningsmöjligheter, till exempel tillgång till grill.
Att erbjuda maträttsalternativ utöver ett vegetariskt alternativ vid en utflykt 
kräver ytterligare arbetsinsats från både köks- och skolpersonal, ytterligare 
förberedelse av flera olika matvaror samt val av maträtt för varje elev inför 
utflykten (för att inte större mängd mat ska bäras med, vilket skulle öka 
matsvinnet då maten inte kan tas omhand efteråt).

Ekonomiska konsekvenser
Beroende på riktlinjernas utformning gällande avgifter kan det innebära att 
verksamheten får ökade kostnader. 
Tillagning av olika maträtter under utflykter innebär en ökning av 
arbetsuppgifter vilket medför en kostnad. 

Barnperspektivet
Riktlinjer gällande avgifter ökar likvärdigheten för eleverna. 
Tillagning av olika maträtter under utflykter innebär en större valfrihet för 
eleverna.

Miljöperspektivet
Riktlinjer gällande avgifter ger ingen miljöpåverkan.
Ytterligare valmöjligheter för eleverna av utflyktsmat kan innebära ett större 
matsvinn.

Familjenämndens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår familjenämnden att bifalla de två första att-satserna i 
yrkandet och anse den tredje att-satsen besvarad med förvaltningens 
yttrande.
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Beslutsunderlag
Familjenämnden § 26/2020, Ks 2020.805.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 257/2019, Ks 2019.3752.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 122/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 257/2029:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och till familjenämnden för yttrande.

Familjenämndens utbildningsutskott § 12/2020: 
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla de två första att-satserna i yrkandet och anse 
den tredje att-satsen besvarad med förvaltningens yttrande.

Familjenämnden § 26/2020:
Förvaltningen föreslår familjenämnden att bifalla de två första att-satserna i 
yrkandet och anse den tredje att-satsen besvarad med förvaltningens 
yttrande.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till familjenämndens förslag till beslut. 

Sara Anheden (S) yrkar bifall till motionen.

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 84 Dnr KS 2019/209

Svar på motion angående energibesparing i fastigheter

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen med förvaltningens yttrande 
samt att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur frågan kan 
hanteras inom lokalförsörjningsplanen.

Ärendebeskrivning
Mikael Holmberg (MP) har lämnat in motion angående 
energibesparing i fastigheter med följande lydelse: 

”Fastigheter står för en betydande del av energianvändningen i samhället. Att 
optimera byggnaderna och deras tekniska installationer för att minska 
energibehovet är en förutsättning för om vi ska lyckas med att minska våra 
CO2 utsläpp. Den minskade energianvändningen ger även positiva 
ekonomiska effekter i form av minskade driftkostnader, ineffektiva 
byggnader innebär att vi betalar för energi som inte behövt använda.

Vi står inför en klimatkris och måste därmed identifiera där vi kan nå störst 
besparing på våra investeringar.

Vi yrkar
Att ge samhällsbyggnad i uppdrag att göra en inventering av 
fastighetsbeståndet för att

 identifiera de objekt som utifrån boverkets nyckeltal uppvisar en hög
energianvändning.

 Presentera vilka åtgärder och investeringsvolym som krävs för att 
minska energianvändningen i dessa fastigheter, samt redovisa 
återbetalningstid på nödvändiga investeringen genom verifierad 
minskad energianvändning till investeringsberedningen. ”
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 januari 2020 att överlämna 
motionen till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Förvaltningens yttrande
Samhällsbyggnad ställer sig positiv till motionärens förslag till identifikation 
av de fastigheterna med högst energiförbrukning. Vi föreslår att de 5 främsta 
fastigheter med högst energiförbrukning väljs ut och förslag till åtgärder och 
investering tas fram i enlighet med motionärens förslag till 
investeringsberedning. 

Ekonomiska konsekvenser
Kostnader för åtgärder för att minska energiförbrukningen.

Barnperspektivet
Minskad energianvändning ger en mindre global klimatpåverkan.

Miljöperspektivet
Med energieffektivisering bidrar vi till en minskad energianvändning. 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott 
bifalla motionen med förvaltningens förslag till yttrande.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden § 15/2020, handlingsid: Ks 2020.1061.
Ksau § 21/2020 Motion angående energibesparing i fastigheter, handlingsid: 
Ks 2020.172.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 142/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 21/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 mars 2020

Justerandes sign

§ 84 forts.

Samhällsbyggnadsnämnden § 15/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott 
bifalla motionen med förvaltningens förslag till yttrande.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag 
samt att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur frågan kan 
hanteras inom lokalförsörjningsplanen.

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 mars 2020

Justerandes sign

Ksau § 85 Dnr KS 2020/2

Anmälningsärenden ksau 18 mars 2020

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

Ärendebeskrivning
1. Protokoll den 20 februari 2020 §§ 4-11 från Revisorerna.
2. Protokoll den 25 februari 2020 § 9 från Kultur- och fritidsnämnden.
3. Protokoll den 27 februari 2020 § 9-13 från Tomelilla-Ystad-Sjöbo 

Överförmyndarnämnd.
4. Protokoll den 25 februari 2020, §§ 10-15 från Kultur- och 

fritidsnämnden.
5. Protokoll den 26 februari 2020, §§ 17-37 från Kommunstyrelsen.
6. Protokoll den 28 februari 2020, §§ 18-36 från Familjenämnden.
7. Protokoll den 28 februari 2020, §§ 13-19 från 

Samhällsbyggnadsnämnden.
8. Protokoll den 27 februari 2020, §§ 17-25 från Vård och 

omsorgsnämnden.
9. Protokoll den 4 mars 2020, §§ 50-70 från Kommunstyrelsens 

arbetsutskott.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslienheten, handlingsid: Ks 2020.1062.
_________

    

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 mars 2020

Justerandes sign

Ksau § 86 Dnr KS 2020/56

Pandemiplan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ställa sig bakom att 
kommunstyrelsens ordförande fattar ett ordförandebeslut för att planen ska 
börja gälla omedelbart. 

Ärendebeskrivning
Kommunens pandemiplan beskriver kommunövergripande åtgärder. Planen 
ska revideras löpande vid behov. Denna version är reviderad 2020-03-16. 
Åtgärderna i planen träder i kraft när det finns misstanke om alternativt 
föreligger ett utbrott av en ny influensatyp som snabbt får spridning mellan 
människor och som ger upphov till en pandemi. Planen träder i kraft redan 
under förvarningsfasen, d.v.s. då en pandemi är bekräftad men ännu inte nått 
Sverige. Ansvarig för att informera förvaltningen om att driftsätta planen är 
ytterst kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektör. 

Influensa är en virussjukdom som återkommer varje år. Påverkan på 
folkhälsan är omfattande med en stor sjuklighet och även dödsfall. 
Om nya varianter av virus leder till en världsomfattande epidemi, så kallad 
pandemi, kan effekterna på samhället bli dramatiska eftersom befolkningen 
inte hunnit få någon motståndskraft. Det är därför viktigt att det finns en god 
beredskap för att kunna begränsa spridningen av sjukdomen i befolkningen 
och lindra sjukdomsförloppet hos den enskilda individen. Den smitta som 
uppstår ska helst spridas ut i tid för att undvika den belastning på sjukvården 
som sker vid många sjuka samtidigt.

Kommunerna har en viktig roll i krisberedskapsarbetet. De ansvarar för de 
personer som befinner sig inom kommunens geografiska område och ska 
verka för att sådan verksamhet som alltid måste upprätthållas kan bedrivas 
även vid en pandemi. 

Kommunerna ska med stöd av länsstyrelse, region och de nationella 
myndigheterna identifiera samhällsviktig verksamhet (både offentlig och 
privat) som måste upprätthållas vid en pandemi eller annan krissituation. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 mars 2020

Justerandes sign

§ 86 forts.

Vid en pandemi ska kommunerna så långt som möjligt kunna driva sina egna 
verksamheter, till exempel inom vård, skola och omsorg, i normal 
omfattning. 

Kommunen ska ge invånarna och media en tillräcklig och korrekt 
information om läget.
  
Beslutsunderlag
Pandemiplan, handlingsid: Ks 2020.1077.
  
Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) föreslår att arbetsutskottet ska besluta ställa sig 
bakom att kommunstyrelsens ordförande fattar ett ordförandebeslut för att 
planen ska börja gälla omedelbart.

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Leif Sandberg (C)
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