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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
1 april 2020

Justerandes sign

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

§ 87 Ändringar i föredragningslistan
§ 88 Dialoger och informationsärenden
§ 89 Årsredovisning för 2019 - Tomelilla kommun
§ 90 Uppföljning av intern kontroll 2019 kommunstyrelsen
§ 91 Renhållningsordning med avfallsföreskrifter 2020 för utställning
§ 92 Motion - Webbsänd kommunfullmäktige
§ 93 Motion – Digitalt voteringssystem
§ 94 Motion - Lokaler till daglig verksamhet
§ 95 Redovisning av anmälningsärenden ksau 1 april 2020
§ 96 Initiativärende - Lunch till gymnasieelever
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
1 april 2020

Justerandes sign

Ksau § 87 Dnr KS   

Ändringar i föredragningslistan

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

- Dialog om kvittning på kommunfullmäktige läggs till. 
- Beslutsärende om medborgarlöfte tas bort.

På förslag av 2:e vice ordförande Sara Anheden (S) beslutar 
kommunstyrelsens arbetsutskott om följande ändring i föredragningslistan:

- Initiativärende om mat till gymnasieelever läggs till. 
_________  

  
  
  

  

3



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
1 april 2020

Justerandes sign

Ksau § 88 Dnr KS 2020/1

Dialoger och informationsärenden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning

Tf. säkerhetssamordnare Helena Berlin informerar bland annat om följande:
- Lugnt i samhället. Snart påsklov, brukar betyda lite mer ungdomar ute 

på kvällar och nätter. Diskuterar att ta in väktare under 
påsklovsveckan.

- Äldreturnén gällande äldres trygghet har ställts in på grund av 
coronaviruset.

- Trygghetsvandring för unga har genomförts, gav mycket positivt 
resultat.

- Har lämnat in en ansökan om pengar från Sparbanksstiftelsen till 
nattvandring. Resurserna ska vi använda för att ge till föreningar som 
ställer upp och nattvandrar.

- Diskussion om klotter och det saneringsarbete som har gjorts samt 
om det går att få in något i medborgarlöftet om klotter.

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson informerar bland annat om följande: 
- Arbetar konstant med coronasituationen. Idag startar ett förbud mot 

besök på äldreboenden som tagits nationellt. Stänger även Kryddan 
och Vännen. 

- Begränsar antalet aktiviteter på påsklovet men ställer inte in helt.
- Diskussion om vi kommer att få tillgång till nödvändiga inventarier. 

Finns en nationell och regional samordning, men den fungerar inte 
helt perfekt. 

- Har fått en återrapport från konsulten som tittar på säkerhetsarbetet i 
SÖSK-kommunerna. De har gjort många intervjuer och kommit fram 
till att det finns förbättringspotential, men Tomelilla ligger betydligt 
bättre till än de andra tre kommunerna. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
1 april 2020

Justerandes sign

§ 88 forts.

Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson informerar bland annat om: 
- Har haft kontakt med Skånetrafiken och Trafikverket. Går genom 

kostnader för nya hållplatser med det nya regionala 
superbusskonceptet. Total kostnad på ca 1,9 mnkr för Benestad, 
Brösarp, Eljaröd, Everöd, Fågeltofta och Skåne-Tranås för 
väderskydd, bänk, papperskorg och cykelställ. Det finns idag inget 
genomförandeavtal eller avsiktsförklaring mellan kommunen och 
Skånetrafiken. Detta måste finnas innan Trafikverket beslutar om 
åtgärder.

- Har kommit besked om att hållplatsen Mariavall ska läggas ner. 
Kommunen har inte godkänt detta. Har begärt klargörande från 
Skånetrafiken.

Projektledare Monika Jingmond informerar bland annat om följande:
- Rapport om de ERUF-finansierade projekten “Bredband och 

digitalisering i Tomelilla” och ”Digital kommunal service i 
Tomelilla”. Det första avslutas i höst, medan det andra precis är 
påbörjat. 

- Avslutningsseminariet i maj kommer sannolikt inte kunna hållas 
som planerat på grund av corona. Får antingen skjutas fram i tiden 
eller genomföras digitalt.

- Teleservice fick 11 mnkr i bidrag för utbyggnad i vår sista del av 
kommunen, öster om väg 19 ner till Lunnarp och Smedstorp. 

- Oktober 2019 hade 62 procent av kommunens hushåll bredband, 
men sedan dess har flera kopplats in. Exempelvis Ystad, Sjöbo 
och Hörby kommuner har lägre andel inkopplade.

- Genomgång av vad som har gjorts i projekten och vad som är på 
gång inom ”Digital kommunal service i Tomelilla”.

Kanslichef Johan Linander informerar bland annat om följande: 
- Överenskommelsen mellan partiernas gruppledare om att 

genomföra frivillig kvittning till 21 ledamöter vid nästa 
kommunfullmäktige bör omprövas. Att enbart ha minsta möjliga 
antal för att fullmäktige ska vara beslutsmässigt är för riskabelt. 
Det vore bättre att gå upp till 25 eller 27 ledamöter. 

- Diskussion om det vore bättre att skjuta på behandlingen av 
årsredovisningen och istället ställa in fullmäktigemötet i maj. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
1 april 2020

Justerandes sign

§ 88 forts.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.1281.  
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
1 april 2020

Justerandes sign

Ksau § 89 Dnr KS 2019/132

Årsredovisning för 2019 - Tomelilla kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen till 
kommunfullmäktige och revisorerna.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2019 för 
Tomelilla kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar att överföra resultat inom barn och utbildning 
enligt gällande huvudprincip per skola/förskola.

Kommunfullmäktige beslutar att inga avsättningar görs till sociala 
investeringsfonden.

Ärendebeskrivning
Resultatet för år 2019 uppgår till 12,1 mnkr, vilket är 4,5 mnkr högre än 
budget. I detta resultat ingår orealiserade vinster på 10,2 samt övriga 
reavinster på anläggningstillgångar på 2 mnkr. Balanskravsresultatet efter 
ianspråktagande av sociala investeringsfonden är 2,4 mnkr. Enligt gällande 
regelverk medger inte det låga resultatet någon avsättning till 
resultatutjämningsfonden. Utifrån det låga balanskravsresultatet bedöms det 
inte vara aktuellt med någon avsättning till sociala investeringsfonden.

Enligt kommunens ekonomistyrningsreglemente ska årets resultat inom barn 
– och utbildningsverksamheten balanseras över till kommande år. Utfallet 
2019 redovisas i nedanstående tabell.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
1 april 2020

Justerandes sign

§ 89 forts.

          IB från 2018   utfall 2019    UB för 2019
Kastanjeskolan -2 165    -2 048     -4 213
Brösarps skola    -230        446         216
Odenslundsskolan   2 095       -276      1 819
Smedstorps skola  -2 234   1 025     -1 209
Lindesborgsskolan  -1 118      723        -395
Byavångsskolan   1 320   1 461      2 781
Ängens förskola     -436    -113       -549
Lärkans förskola      931       -1 043       -112
Västervångens förskola        45       466        511
Summa                      -1 792      641     -1 151

Ekonomiska konsekvenser
Med anledning av att balanskravsresultatet är positivt finns inte något krav på 
återställande av resultat kommande år.

Barnperspektivet
Med anledning av att det är en redovisning av vad som hänt under 
föregående år har årsredovisningen inte någon betydelse ur ett 
barnperspektiv. 

Miljöperspektivet
Med anledning av att det är en redovisning av vad som hänt under 
föregående år har årsredovisningen inte någon betydelse ur ett 
miljöperspektiv.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen till 
kommunfullmäktige och revisorerna.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2019 för 
Tomelilla kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar att överföra resultat inom barn och utbildning 
enligt gällande huvudprincip per skola/förskola.

Kommunfullmäktige beslutar att inga avsättningar görs till sociala 
investeringsfonden.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
1 april 2020

Justerandes sign

§ 89 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 
2020.1328.
Årsredovisning Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2020.1329.  
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen  
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
1 april 2020

Justerandes sign

 

Ksau § 90 Dnr KS 2018/382

Uppföljning av intern kontroll 2019 kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar godkänna uppföljning av internkontrollplan 2019.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har gjort en uppföljning av den internkontrollplan som 
kommunstyrelsen beslutade om för 2019.

Förvaltningens samlade bedömning är att den intern kontrollen utvecklades under 
föregående år och bedrevs på ett sådant sätt att den anses tillräcklig, men där 
processen kommer att fortsätta utvecklas för att säkerställa den interna kontrollen 
även framöver. 

Arbetet med 2020 års internkontrollplan följde nya rutiner med krav på riskanalys 
och bedömningar av effekter vid avvikelser. 

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och de åtgärder som 
vidtagits.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna uppföljning 
av internkontrollplan 2019.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
1 april 2020

Justerandes sign

§ 90 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 
2020.1330.
Intern kontrollplan med riskanalys 2019, handlingsid: Ks 2020.1331.
Uppföljning internkontrollplan 2019 – Kommunstyrelsen, handlingsid: Ks 
2020.1332.

    
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 14/2019:
Kommunstyrelsen beslutar anta internkontrollplan 2019 för 
kommunstyrelsen, handlingsid: Ks 2019.628.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
1 april 2020

Justerandes sign

Ksau § 91 Dnr KS 2020/59

Renhållningsordning med avfallsföreskrifter 2020 för 
utställning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut den gemensamma kretsloppsplanen 
2021–2030 och avfallsföreskrifter för synpunkter. 

Kommunstyrelsen beslutar att skicka den gemensamma kretsloppsplanen 
och avfallsföreskrifterna på remiss till samhällsbyggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning
Tomelilla och Simrishamns kommuner har genom Österlens kommunala 
renhållningsbolag (Ökrab) tagit fram ett förslag till en ny 
renhållningsordning. Renhållningsordningen består av två delar; 
avfallsföreskrifter och gemensam kretsloppsplan (avfallsplan). Enligt 
miljöbalken ska alla kommuner i Sverige ha en avfallsplan.

Från avfall till resurs - gemensam kretsloppsplan 2021–2030
Den nya renhållningsordningen med gemensam kretsloppsplan och 
avfallsföreskrifter har tagits fram gemensamt för Kävlinge, Lomma, 
Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, 
Vellinge och Ystads kommuner. 

Renhållningsordningen består av två delar, avfallsföreskrifter och den 
gemensamma kretsloppsplanen (avfallsplan) - från avfall till resurs. 

Kretsloppsplanen – från avfall till resurs, sträcker sig från 2021 till 2030 och 
har tre övergripande mål och 24 indikatorer. Målen utgår från kretsloppet för 
material och produkter samt att resurserna måste användas mer hållbart. 
Fokus är att gå från avfall till resurser De tre målen är:

→ Inflödet av material och produkter till kretsloppet har minskat år 2030
→ Resursanvändningen i kretsloppet har effektiviserats år 2030
→ Spillet från kretsloppet har minskat år 2030

Målen i kretsloppsplanen blir utgångspunkten för hur kommunerna inom 
Sysavregionen kommer att arbeta med avfallsfrågor under perioden. 

12



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
1 april 2020

Justerandes sign

§ 91 forts.

Ekonomiska konsekvenser
Genomförande av åtgärderna för att uppnå ställda mål kan vara 
kostnadsdrivande. Samtidigt som en mer cirkulär ekonomi där återbruk, 
minskning av inköp och hållbarhet står i fokus kan hjälpa till att minska 
utgifterna i verksamheterna. 

Barnperspektivet
De tre övergripande målen syftar till att skapa en hållbar utveckling som 
gynnar både nuvarande och kommande generationer. Att skapa en hållbar 
resursanvändning och minska avfallet gynnar både miljö och människa.  

Miljöperspektivet
Planen tar hänsyn till både Agenda 2030 och FN:s 17 globala hållbarhetsmål 
samt Sveriges nationella miljömål och etappmål. Generationsmålet är det 
övergripande målet för miljöpolitiken, att till nästa generation lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsakad ökade miljö- 
och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Dokument: 

 Gemensam kretsloppsplan 2021–2030 
 Föreskrifter för avfallshantering 
 Bilaga 1 Ansvarsfördelning Indikatorer
 Bilaga 2 Projektorganisation, samråd och remiss
 Bilaga 3 Nulägesbeskrivning 
 Bilaga 4 nedlagda deponier 
 Bilaga 5 Uppföljning av avfallsplaner och regional kretsloppsplan 

2016–2020
 Bilaga 6 Miljökonsekvensbeskrivning
 Bilaga 7 Barnkonsekvensanalys
 Bilaga 8 Ekonomiska konsekvenser 
 Bilaga 9 Framtida avfallsmängder och infrastruktur

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut den gemensamma kretsloppsplanen 
2021–2030 och avfallsföreskrifter för synpunkter. 

Kommunstyrelsen beslutar att skicka den gemensamma kretsloppsplanen och 
avfallsföreskrifterna på remiss till samhällsbyggnadsnämnden.
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TOMELILLA KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
1 april 2020

Justerandes sign

§ 91 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson, handlingsid: Ks 
2020.1339.
Remissutskick av förslag till ny renhållningsordning – politiker och 
förvaltningar, handlingsid: Ks 2020.1274.
Protokoll ÖKRAB:s styrelse 2020-02-04 Kretsloppsplan, handlingsid: Ks 
2020.1275.
Gemensam kretsloppsplan remissversion, handlingsid: Ks 2020.1112.
Avfallsföreskrifter remissversion ÖKRAB 2020-04-01, handlingsid: Ks 
2020.1111.
Renhållningsordning Bilaga 1 Ansvarsfördelning indikatorer, handlingsid: Ks 
2020.1105.
Renhållningsordning Bilaga 2 Projektorganisation och samråd, handlingsid: 
Ks 2020.1109.
Renhållningsordning Bilaga 3 Nulägesbeskrivning, handlingsid: Ks 
2020.1342.
Renhållningsordning Bilaga 4 Nedlagda deponier, handlingsid: Ks 2020.1107.
Renhållningsordning Bilaga 5 Uppföljning, handlingsid: Ks 2020.1108.
Renhållningsordning Bilaga 6 MKB, handlingsid: Ks 2020.1130.
Renhållningsordning Bilaga 7 Barnkonsekvensanalys, handlingsid: Ks 
2020.1114.
Renhållningsordning Bilaga 8 Kostnadsanalys, handlingsid: Ks 2020.1106.
Renhållningsordning Bilaga 9 Framtida avfallsmängder, infrastruktur, 
handlingsid: Ks 2020.1113. 
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
1 april 2020

Justerandes sign

Ksau § 92 Dnr KS 2020/57

Motion - Webbsänd kommunfullmäktige

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

Ärendebeskrivning
Inger Åbonde (S) har lämnat in motion angående webbsänd 
kommunfullmäktige med följande lydelse:

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

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi

att kommunfullmäktiges sammanträde sänds på kommunens hemsida.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till kommunfullmäktiges presidium 
för yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 50/2020, handlingsid: Ks 2020.xxxx.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
1 april 2020

Justerandes sign

§ 92 forts.

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

Beslutet skickas till
Kanslichef Johan Linander
Balanslista/Patrik Månehall
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
1 april 2020

Justerandes sign

Ksau § 93 Dnr KS 2020/58

Motion – Digitalt voteringssystem

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

Ärendebeskrivning
Inger Åbonde (S) har lämnat in motion angående digitalt 
voteringssystem med följande lydelse:

”Tomelilla kommun vill ligga i framkant som en digital kommun. Trots dessa 
ambitioner sitter vi med ett gammaldags voteringssystem, trots att vi har 
utrustning som skulle klara av ett digitalt system. Ett digitalt voteringssystem 
skulle inte enbart korta tiden på sammanträdena, det skulle även underlätta 
för sekreterarna. Åhörare som besöker våra sammanträden uppger att det är 
omöjligt att höra hur ledamöterna röstar. Med ett digitalt röstningsförfarande 
där resultatet visas på en skärm skulle göra det enklare för press och åhörare 
att följa med i sammanträdet. 

Det är hög tid att kommunfullmäktige tar nästa steg in i den digitaliserade 
världen. Vi yrkar därför

att kommunfullmäktige inför ett digitalt voteringssystem.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till kommunfullmäktiges presidium 
för yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 50/2020, handlingsid: Ks 2020.xxxx.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
1 april 2020

Justerandes sign

§ 93 forts.

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
1 april 2020

Justerandes sign

Ksau § 94 Dnr KS 2020/61

Motion - Lokaler till daglig verksamhet

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

Ärendebeskrivning
Axel Olsson (S) och Mona Nihlén (V) har lämnat in motion angående 
utredning av lokal till daglig verksamhet med följande lydelse:

”Under många år har det pågått diskussioner om lokaler till daglig 
verksamhet. Personalen har gjort och gör ett fantastiskt jobb med 
verksamheten utifrån de förutsättningar som finns, men det är tydligt att det 
finns ett stort uppdämt behov av nya lokaler som är anpassade för 
verksamheten. 

För att på sikt kunna planera in en investering av nya verksamhetslokaler 
menar vi att det finns all anledning att göra en utredning och ta fram förslag 
på utformning och placering av lokalerna samt investeringskalkyl och 
driftkalkyl. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att förvaltningen ges i uppdrag att 
utreda kostnader, utformning och placering av lokaler för daglig 
verksamhet.”

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

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 52/2020, handlingsid: Ks 2020.xxxx.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
1 april 2020

Justerandes sign

§ 94 forts.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 52/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
_________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
1 april 2020

Justerandes sign

Ksau § 95 Dnr KS 2020/2

Redovisning av anmälningsärenden ksau 1 april 2020

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

Ärendebeskrivning
1.Protokoll 17 januari 2020 från Central Samverkansgrupp. 
2.Protokoll nr 2-2020 den 5 mars 2020 från Österlenhem AB.
3.Protokoll nr 2-2020 den 5 mars 2020 från Tomelilla Industriaktiebolag.
4.Protokoll den 3 mars 2020 från Sydöstra Skånes Räddningstjänst 

medlemskommuner.
5.Protokoll den 12 mars 2020 från Vård och omsorgsnämndens 

arbetsutskott §§ 18-26.

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen av anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslienheten, handlingsid: Ks 2020.1062.  
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
1 april 2020

Justerandes sign

Ksau § 96 Dnr KS 2020/69

Initiativärende - Lunch till gymnasieelever

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till 
förvaltningen för beredning, i uppdraget ingår även att se över möjligheten 
att gymnasieelever ska få hämta mat på våra grundskolor.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) har den 1 april 2020 lämnat in ett initiativärende om 
lunch till gymnasieelever till kommunstyrelsens arbetsutskott med 
följande lydelse:

”Med anledning av den rådande situation och den pandemi som vi befinner 
oss i kan vi se att det kommer drabba många i vårt samhälle. Företag 
kommer att drabbas hårt, vilket leder till att det ekonomiskt kan komma att 
påverka flera familjer. Det krävs därför åtgärder för att minska omfattande 
uppsägningar. 

Med anledning av det föreslår Socialdemokraterna i Tomelilla

att gymnasieelever som är folkbokförda i Tomelilla kommun ges möjlighet 
att äta ”gymnasielunch” till en kostnad av 50 kr/lunch på restauranger/caféer 
i Tomelilla kommun på kommuns bekostnad – under den tid regeringens 
beslut om distansundervisning gäller.”
  
Beslutsunderlag
Initiativärende - Lunch till gymnasieelever, handlingsid: Ks 2020.1353.
  
Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) föreslår att initiativärendet ska överlämnas till 
förvaltningen för beredning. 

Leif Sandberg (C) föreslår att det i uppdraget även ska ingå att se över 
möjligheten för gymnasieelever att hämta mat på våra grundskolor.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
1 april 2020

Justerandes sign

§ 96 forts.

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

Beslutet skickas till:
Kanslichef Johan Linander
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