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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
22 april 2020

Justerandes sign

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

§ 97 Dialoger och informationsärenden
§ 98 Informationsärende - Utvärdering av barnomsorg på obekväm arbetstid
§ 99 Dokumenthanteringsplan för revisorerna
§ 100 Svar på initiativärende - Lunch till gymnasieelever
§ 101 Medborgarinitiativ - Tydligare skyltning till och i sporthallen
§ 102 Medborgarinitiativ - Namnförslag till sporthallen, Österlenhallen
§ 103 Medborgarinitiativ - Tavlor med hundbajspåsar till Smedstorp 
§ 104 Svar på initiativärende om konsekvensbeskrivningar i tjänsteskrivelser
§ 105 Anmälningsärenden ksau den 22 april 2020
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 april 2020

Justerandes sign

Ksau § 97 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: 

- Hade trygghetsväktare sju gånger under påskhelgen, total kostnad 6 
tkr. Kan ha kort framförhållning och till exempel anpassa efter väder. 
Var mycket lugnt under påsken. Natten 12-13 april var det en bilträff 
på Lidl:s parkering med ett 30-tal fordon. Lite nedskräpning men i 
övrigt inga problem.

- Diskussion om social oro i samhället på grund av pandemin. 

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson informerar bland annat om följande: 
- Verkar som att vi klarar de allra flesta av planerade feriearbeten i 

sommar, inklusive inom Vård och omsorg. De kan ta emot 
feriearbetare för att till exempel tvätta bilar, men de ska inte ha 
kontakt med brukarna. Finns grannkommuner som planerar att ställa 
in feriearbeten.

- SKR har informerat om vi som kommuner inte ska acceptera 
avancerad skyddsutrustning för hemtjänsten för att förhindra 
skyddsstopp. Då riskerar den mer avancerade skyddsutrustningen att 
ta slut för de som verkligen behöver det. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 april 2020

Justerandes sign

§ 97 forts.

Kanslichef Johan Linander informerar bland annat om följande:
- Det har inkommit en ansökan från BRIS Region Syd om bidrag på 30 

tkr. Diskussion om att det är ett stort bidrag för en liten kommun. 
Region Skåne ger bidrag till organisationen. 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott kan tänka sig att bevilja 1 kr per 
invånare 0-18 år vilket skulle innebära ca 3 tkr, men först ska en fråga 
ställas till BRIS Region Syd hur de har räknat ut just 30 tkr för 
Tomelilla kommun.

- Det finns mycket få ärenden till nästa sammanträde den 29 april 2020 
med kommunstyrelsens arbetsutskott och därför kommer ordförande 
att ställa in mötet.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.1541.
Ansökan om bidrag 2020, handlingsid: Ks 2020.1406.  
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 april 2020

Justerandes sign

Ksau § 98 Dnr KS 2017/400

Informationsärende - Utvärdering av barnomsorg på 
obekväm arbetstid

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till 
familjenämnden för komplettering med en ekonomisk redovisning, samt att 
ge förvaltningen en uppmaning att samordna verksamheten med 
kommunens bemanningsenhet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i Kf § 113/2019, gett familjenämnden i uppdrag att 
utvärdera förskola på obekväm arbetstids (Nattviolen ob-omsorg). Även 
kommunstyrelsen arbetsutskott har i ksau § 326/2018 beslutat att ge 
förvaltningen i uppdrag att återrapportera verksamheten med barnomsorg på 
obekväm arbetstid till arbetsutskottet två gånger per år, en gång på våren och 
en gång på hösten.

Utvärdering
Enligt skollagen 25 kap 5§ ska kommunen ”sträva efter att erbjuda omsorg 
för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den 
omfattningen det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och 
familjens situation i övrigt”. Det är inte lagstadgat att kommunen ska erbjuda 
denna verksamhet till sina medborgare. Tomelilla kommun startade 
sommaren 2018 barnomsorg på obekväm arbetstid, Nattviolen, på Ängens 
förskola i tätorten. Nattviolen ligger organisatoriskt under Västervångens 
rektor.

Under 2019 budgeterades 325´ för Nattviolen, senare under året gjordes en 
omfördelning av budgetram med ytterligare 900´. Utöver detta fick 
verksamheten 142´ i statsbidrag. I 2020 års budget är Nattviolen fullständigt 
budgeterad, statsbidrag kommer att sökas på samma sätt som 2019.

Inför Nattviolens start framförde flera föräldrar en önskan om att kunna vara 
självständiga i sitt föräldraskap och inte vara beroende av släkt och vänner 
för omsorg av sina barn. Några uttryckte även att möjligheterna att försörja 
sin familj ökade. 

5



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 april 2020

Justerandes sign

§ 98 forts

En svårighet för verksamheten har hela tiden varit att föräldrar ställer in 
planerade omsorgstillfällen och att arbetsgivaren inte kan ändra personalens 
schema med kort varsel på grund av kollektivavtal. Några av barnen har 
enbart behov tidigt på morgonen, innan förskolan öppnar och en stund efter 
förskolan stängt, vid dessa tillfällen försöker verksamheten samarbeta med 
Ängens förskola så långt det går.

Förvaltningen anser att verksamheten fungerar väl, lokalerna är anpassade, 
föräldrar upplevs nöjda och personalen har hittat former för sitt arbete. 

Tidigare uppdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i Ksau § 326/2018 gett familjenämnden 
och förvaltningen följande uppdrag:

”Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge familjenämnden i uppdrag 
att fortsätta försöksverksamheten med barnomsorg på obekväm arbetstid.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge familjenämnden i uppdrag 
att pröva hur finansiering inom befintlig ram kan ske genom att utreda vilka 
besparingsmöjligheter som finns och effektiviseringsåtgärder som kan 
genomföras för att minska kostnaden för barnomsorg på obekväm arbetstid.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
göra en djupare utredning innefattande bland annat vistelsetider, 
brukarundersökning, om det finns exempel på person/familj som fått jobb 
och/eller kunnat återgå i arbete tack vare OB-erbjudandet och hur de som 
finns i verksamheten har löst sin barnomsorg tidigare.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
återrapportera till arbetsutskottet två gånger per år, en gång på våren och en 
gång på hösten”.

Med kommunfullmäktiges uppdrag och familjenämndens uppfyllande av 
uppdraget, som redovisas i detta ärende, anser familjenämnden uppdragen 
från kommunstyrelsens arbetsutskott till förvaltningen och familjenämnden 
vara slutförda.

Ekonomiska konsekvenser
Verksamheten är en service till medborgarna som inte är lagstadgad.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 april 2020

Justerandes sign

§ 98 forts

Barnperspektivet
Verksamheten kan ge familjer möjlighet till självförsörjning som i sig kan ge 
bättre möjligheter för barnen.

Miljöperspektivet
Inte aktuellt i detta ärende.

Familjenämndens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar godkänna utvärderingen av förskola på obekväm 
arbetstid och lämna över densamma till kommunstyrelsen. 

Familjenämnden anser härmed uppdraget vara slutfört.

Familjenämnden anser uppdragen från kommunstyrelsens arbetsutskott, 
Ksau § 326/2018 vara slutförda.

Beslutsunderlag
Familjenämndens utbildningsutskott § 18/2020, handlingsid: FN 2020.1102.
Bilaga ”Statistik Nattviolen”, handlingsid: Ks 2020.1445.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 326/2018:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge familjenämnden i uppdrag 
att fortsätta försöksverksamheten med barnomsorg på obekväm arbetstid.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge familjenämnden i uppdrag 
att pröva hur finansiering inom befintlig ram kan ske genom att utreda vilka 
besparingsmöjligheter som finns och effektiviseringsåtgärder som kan 
genomföras för att minska kostnaden för barnomsorg på obekväm arbetstid.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
göra en djupare utredning innefattande bland annat vistelsetider, 
brukarundersökning, om det finns exempel på person/familj som fått jobb 
och/eller kunnat återgå i arbete tack vare OB-erbjudandet och hur de som 
finns i verksamheten har löst sin barnomsorg tidigare.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
återrapportera till arbetsutskottet två gånger per år, en gång på våren och en 
gång på hösten.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 april 2020

Justerandes sign

§ 98 forts.

Kommunfullmäktige § 113/2019:
Utdrag ur justerat protokoll
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Familjenämnden får i uppdrag att under första kvartalet 2020 utvärdera 
verksamheten med förskola på obekväm arbetstid samt nämnden tillförs 900 
tkr i ram under 2020.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Familjenämndens utbildningsutskott § 18/2020:
Familjenämndens utbildningsutskott lämnar ärendet till familjenämnden utan 
förslag på beslut.

Familjenämnden § 41/2020:
Familjenämnden beslutar godkänna utvärderingen av förskola på obekväm 
arbetstid och lämna över densamma till kommunstyrelsen. 

Familjenämnden anser härmed uppdraget vara slutfört.

Familjenämnden anser uppdragen från kommunstyrelsens arbetsutskott, 
Ksau § 326/2018 vara slutförda.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) yrkar att informationen ska kompletteras med en 
ekonomisk redovisning.

Leif Sandberg (C) yrkar att arbetsutskottet ska besluta att ge förvaltningen en 
uppmaning att samordna verksamheten med kommunens bemanningsenhet.

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

Beslutet skickas till:
Familjenämnden
Skolchef Johan Holmqvist
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 april 2020

Justerandes sign

Ksau § 99 Dnr KS 2020/50

Dokumenthanteringsplan för revisorerna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslaget till dokumenthanteringsplan 
för revisorerna samt uppmanar revisorerna att anta detsamma.

Ärendebeskrivning
Enligt Tomelilla kommuns arkivreglemente A 11:1 § 5, ska det för varje 
myndighet finnas en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur 
dessa hanteras, en s.k. dokumenthanteringsplan. Arkivreglementet föreskriver 
vidare att alla sådana planer ska godkännas av arkivmyndigheten innan den 
myndighet som planen gäller får fatta beslut om antagande av densamma.

Dokumenthanteringsplanen utgör också en viktig del i den beskrivning som 
varje myndighet enligt Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2010:400) ska 
upprätta över sina allmänna handlingar.

Undertecknad arkivarie har nu i samråd med företrädare för revisorerna 
utarbetat här föreliggande förslag till dokumenthanteringsplan. Förslaget 
följer de riktlinjer för bevarande och gallring av kommunernas 
dokumentation som Sveriges Kommuner och Landsting har låtit ta fram i 
samråd med Riksarkivet.

Ekonomiska konsekvenser
Inom befintlig ram.

Barnperspektivet
Enligt Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105, 2018:1801) ska ”var och en” 
”till främjande av ett fritt meningsutbyte (och) en fri och allsidig 
upplysning…ha rätt att ta del av allmänna handlingar”. 
Dokumenthanteringsplanen är myndighetens styrinstrument för att säkra 
denna grundlagsfästa rättighet för barn såväl som vuxna.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 april 2020

Justerandes sign

§ 99 forts.

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

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till dokumenthanteringsplan för 
revisorerna samt uppmanar revisorerna att anta detsamma.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse arkivarie Carl-Henrik Andersson, handlingsid: Ks 2020.1591.
Dokumenthanteringsplan för revisorerna förslag 2020-01-04, handlingsid:  
Ks 2020.1345
_________

  
  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 april 2020

Justerandes sign

Ksau § 100 Dnr KS 2020/69

Svar på initiativärende - Lunch till gymnasieelever

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att göra 
en formell framställan till Ystads kommun att ställa om till kall mat så att den 
går att transportera till Tomelilla. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att om det inte går att finna en 
lösning med Ystads kommun så ges förvaltningen i uppdrag att gå vidare 
med alternativ två i förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) inkom den 1 april 2020 med ett initiativärende till 
kommunstyrelsens arbetsutskott om att gymnasieelever som är folkbokförda 
i Tomelilla kommun ska ges möjlighet att äta lunch till en kostnad av 50 
kr/lunch på restauranger/caféer i Tomelilla kommun på kommunens 
bekostnad. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 april 2020 att ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda initiativet och därtill utreda om det går att 
erbjuda gymnasieeleverna att hämta mat från grundskolorna i kommunen. 

Kanslichef Johan Linander, skolchef Johan Holmqvist, måltidschef Ingela 
Dejenfelt och systemarkitekt Mika Rossi har utrett frågan på 
kommundirektör Britt-Marie Börjessons uppdrag.

Familjenämndens ordförande Christer Yrjas (C) har den 6 april 2020 beslutat 
med stöd av kommunallagen 6 kap § 39 att familjer med gymnasieelever kan 
ansöka om att få en tillfällig höjning av försörjningsstödet efter individuell 
bedömning, dvs i enlighet med alternativ tre i förvaltningens förslag.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 april 2020

Justerandes sign

§ 100 forts.

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, avger följande 
yttrande:
Det finns 496 gymnasieelever som är folkbokförda i Tomelilla kommun. Av 
dessa går 251 på gymnasiet i Ystad. Ystads kommun erbjuder 
gymnasieeleverna att hämta matpaket på skolan. För eleverna som bor i 
Tomelilla kommun finns det ingen rimlig möjlighet att åka till Ystad för att 
hämta ett matpaket eftersom lunchrasten endast är 40-60 min lång. 

Ett erbjudande från Tomelilla kommun bör alltså omfatta även de 
gymnasieelever som går i Ystad och som erbjuds matpaket av Ystads 
kommun eftersom de inte har en reell möjlighet att nyttja det erbjudandet.

Tomelilla kommun kan använda ett digitalt system, som tidigare har använts 
på försök i cafeterian i kommunhuset, för att ge gymnasieeleverna 50 kr per 
dag för att köpa en enkel lunch på de restauranger och caféer som väljer att 
ansluta sig till systemet. 

Kostnaden för detta kan maximalt bli 24 800 kr per dag, vilket innebär 
124 000 kr per vecka som fjärrundervisningen pågår. Skulle inte 
undervisningen kunna återupptas före skolavslutningen den 12 juni så blir 
den totala kostnaden maximalt 967 200 kr.

En fördel med denna lösning är att de lokala restaurangerna och caféerna 
kommer att få ökad försäljning. Det är sannolikt att detta erbjudande 
kommer att nyttjas i relativt stor omfattning av gymnasieeleverna även om 
barn och utbildningsverksamheten i dagsläget inte har fått några frågor om 
mat till gymnasieelever som inte kan äta på sin ordinarie skola.

En nackdel med denna lösning är att många gymnasieelever samtidigt 
kommer att gå till restauranger och caféer för att köpa sin mat och därmed 
kan smittorisken mellan eleverna öka. Det finns också en risk med att 
eleverna lämnar hemmet under den korta lunchrasten och inte hinner tillbaka 
till fjärrundervisningen startar igen. Detta gäller särskilt de elever som inte 
bor nära någon restaurang eller café som ansluter sig till systemet. 

Det finns också en risk att lunchpengarna på 50 kr/dag används till annat än 
näringsriktig mat eftersom många restauranger och caféer även säljer läsk, 
kaffe, kakor och energidrycker. 50 kr räcker inte till en ”dagens” eller annan 
ordentlig lunch.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 april 2020

Justerandes sign

§ 100 forts.

Det andra alternativet som förvaltningen har utrett är att erbjuda samtliga 
496 gymnasieelever som är folkbokförda i Tomelilla kommun att, under den 
tid fjärrundervisning pågår, hämta matlådor.

Det finns inte möjlighet för varje skolmatsal i kommunens grundskolor att 
göra matlådor och därför tittade förvaltningen istället på att erbjuda matlådor 
från Kastanjeskolan, Norrevång eller Brinkehem där möjligheten finns 
eftersom hemtjänsten hämtar där.

För att detta alternativ ska fungera måste gymnasieeleverna eller deras 
föräldrar beställa maten minst en dag i förväg. Eftersom många av 
gymnasieeleverna kan ha så långt till ett uthämtningsställe att de inte hinner 
under den korta lunchrasten så föreslås istället att matlådor kan hämtas ut för 
fem dagar istället för enbart en dag. Maten kommer då vara nerkyld och får 
värmas i hemmet. Detta minskar också de sociala kontakterna med 80 
procent i jämförelse med uthämtning dagligen. 

Uthämtning från Norrevång och Brinkehem kan göras utan att eleverna 
behöver gå in på de särskilda boendena. Trots detta går det inte att undvika 
att flera personer träffas vid uthämtning av matlådor vilket innebär en ökad 
risk för smittspridning.

Hur stor kostnad det blir för detta alternativ beror på hur många elever som 
väljer att beställa maten. Förvaltningen räknar med att det blir betydligt färre 
som väljer att hämta ut mat i jämförelse med att köpa lunch för 50 kr/dag på 
restauranger och caféer. En uppskattning är att detta alternativ kommer att 
kosta 2 000-5 000 kr per dag, dvs 10 000- 25 000 kr per vecka som 
fjärrundervisningen pågår. 

Detta alternativ är alltså betydligt billigare än att ge 50 kr/dag för att köpa 
valfri mat på restaurang eller café, men alternativet har också den nackdelen 
att de lokala restaurangerna och caféerna inte gynnas. Det kan i teorin vara så 
att de till och med missgynnas av förslaget.

Ska måltidsverkstan kunna börja leverera matlådor till gymnasieelever den 14 
april, det vill säga direkt efter påsklovet, så behöver beslut fattas senast 
fredagen den 3 april eftersom mat måste beställas och levereras före 
påskhelgen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 april 2020

Justerandes sign

§ 100 forts.

Väljs något av dessa alternativ måste information snabbt gå ut via 
kommunens hemsida eller media. Barn och utbildning har inget elevregister 
över gymnasieeleverna och har inte heller någon enkel 
kommunikationsmöjlighet ut till elever eller föräldrar. 

Ett tredje alternativ är att hänvisa familjer med gymnasieelever till att ansöka 
om en tillfällig höjning av försörjningsstödet. Detta är också ett förslag som 
Linda Ekelund (V) har lämnat in en motion om den 26 mars 2020. 

Detta alternativ kan individ- och familjeomsorgen genomföra direkt utan att 
ytterligare beslut i ärendet fattas. Hittills har ingen sådan ansökan inkommit, 
men vid varje ansökan skulle redan idag en individuell bedömning göras. En 
fördel med denna lösning är att den träffar de familjer som verkligen är i 
störst behov av hjälp. En nackdel är att de lokala restaurangerna och caféerna 
inte gynnas av förslaget. 

Om samtliga hushåll med gymnasieelever som har försörjningsstöd skulle 
ansöka om tillfällig höjning så blir kostnaden 2 146 kr per dag. Det är 39 
skoldagar kvar efter påsklovet vilket skulle kunna resultera i en total kostnad 
för kommunen på ca 83 700 kr.

Oavsett vilket av dessa tre alternativ som kommunstyrelsens arbetsutskott 
väljer så bör samtidigt beslutas att kostnaderna som uppkommer ska täckas 
av kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter.

Ett fjärde alternativ är att besluta att initiativärendet avslutas utan ytterligare 
åtgärder.

Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna har presenterats i den grad det är möjligt. 
En kostnad på maximalt 967 200 kr kan uppkomma. Det första alternativet 
är det dyraste. Hämtning av matlådor blir ett betydligt billigare alternativ med 
en beräknad kostnad på högst 250 000 kr. Att hänvisa familjer med 
gymnasieelever till att ansöka om att få en tillfällig höjning av 
försörjningsstödet innebär en lägre kostnad, maximalt ca 84 000 kr.

14



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 april 2020

Justerandes sign

§ 100 forts.

Barnperspektivet
Kommunerna har ingen skyldighet att erbjuda gymnasieelever skollunch och 
det finns också många gymnasieelever som inte längre är barn, det vill säga 
har fyllt 18 år. Det är ändå viktigt att gymnasieelever kan äta en ordentlig 
lunch för att kunna följa fjärrundervisningen. Särskilt för de barn som är 16-
18 år och lever i familjer med mycket små ekonomiska marginaler är det 
viktigt med någon åtgärd.

Miljöperspektivet
Det är svårt att veta huruvida miljön påverkas av de olika alternativen. En 
påverkan kan ske om många gymnasieelever kör A-traktor eller bil, de som 
har fyllt 18 år och har körkort, till restauranger eller caféer för att hinna 
äta/hämta mat under den korta lunchrasten.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet av ett av följande tre 
förslag:

1. Samtliga 496 gymnasieelever som är folkbokförda i Tomelilla 
kommun erbjuds att, under den tid fjärrundervisning pågår, köpa 
lunch för 50 kr/skoldag på de restauranger och caféer som ansluter 
sig till det system som kommunen anger.

2. Samtliga 496 gymnasieelever som är folkbokförda i Tomelilla 
kommun erbjuds att, under den tid fjärrundervisning pågår, hämta 
matlådor på Kastanjeskolan, Norrevång eller Brinkehem för fem 
dagar i taget.

3. Familjer med gymnasieelever kan ansöka om att få en tillfällig höjning 
av försörjningsstödet efter individuell bedömning.

Väljs något av dessa alternativ bör även beslutas att kostnaderna täcks av 
kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter. 

Det fjärde alternativet är att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 
initiativärendet avslutas utan ytterligare åtgärder.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.1590.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 april 2020

Justerandes sign

§ 100 forts.
  

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 96/2020:
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.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta i 
enlighet med alternativ två. 

Leif Sandberg (C) yrkar att arbetsutskottet ska besluta att ge förvaltningen i 
uppdrag att göra en formell framställan till Ystads kommun att ställa om till 
kall mat så att den går att transportera till Tomelilla, samt att om det inte går 
att finna en lösning med Ystads kommun så ska förvaltningen ges i uppdrag 
att gå vidare med alternativ två i förvaltningens förslag.

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

Beslutet skickas till:
Skolchef Johan Holmqvist
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Kostchef Ingela Dejenfelt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 april 2020

Justerandes sign

Ksau § 101 Dnr KS 2020/80

Medborgarinitiativ - Tydligare skyltning till och i 
sporthallen

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

Ärendebeskrivning
Karl-Peter Bergström har den 10 april 2020 inkommit med 
medborgarinitiativ med följande lydelse:
”Jag föreslår att man sätter upp tydlig skyltning till ingångarna till Tomelilla
Sporthall.

Tydligare skyltning till ingångarna behövs då det inte är lätt att se
huvudingången från parkeringen p.g.a. att den skyms av den takbeklädda
gången från Kastanjeskolan och en förrådsbyggnad. Jag har själv hört
besökare från andra orter (motståndarlag) berätta att de letat runt innan
de hittat ingången. Även ingången till omklädningsrummen på nedre
våningen är svår att hitta om man inte varit där tidigare. Österlenbadets
entré är mycket tydlig så folk går dit istället.”

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

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ - Tydligare skyltning till sporthallen, handlingsid: Ks 
2020.1585.
_________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 april 2020

Justerandes sign

Ksau § 102 Dnr KS 2020/81

Medborgarinitiativ - Namnförslag till sporthallen, 
Österlenhallen

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

Ärendebeskrivning
Karl-Peter Bergström har den 10 april 2020 inkommit med 
medborgarinitiativ med följande lydelse:

”Jag föreslår att man döper om Tomelilla Sporthall (i dagligt tal mest kallad
Sporthallen) till Österlenhallen.

Inomhusbadet i samma byggnad heter numera Österlenbadet så därför
hade det varit passande att sporthallen får ett liknande namn som visar
att de hör ihop. Som ledare i en förening som tränar i hallen har jag flera
gånger, när jag sagt att vi tränar i ”Sporthallen”, fått följdfrågan ”Är det
den vid Kastanjeskolan?” så även för Tomelillabor hade det varit bra med
ett mer specificerat namn än ”Sporthallen”.”

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

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ - Namnförslag till sporthallen  Österlenhallen, 
handlingsid: Ks 2020.1583.
_________  

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 103 Dnr KS 2020/82

Medborgarinitiativ - Tavlor med hundbajspåsar till 
Smedstorp

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

Ärendebeskrivning
Smedstorps byalag & bygdegårdsföreningen har genom Nina 
Edstrand den 13 april inkommit med medborgarinitiativ med följande 
lydelse:

”Hej, vi i Smedstorp önskar tavlor till hundbajspåsar. Har sett att de sitter på 
flera ställen i Tomelilla och det är en mycket trevlig tavla, håller rent och 
snyggt, känns som det är en mycket smart lösning. Nu skulle vi gärna vilja ha 
några tavlor till Smedstorp, här är mycket folk med hundar i rörelse, många 
som besöker pumptrackbanorna, går Gårdlösaleden och det är vi jätteglada 
över. Så om det finns en möjlighet önskar vi tavlor till ”Gröneplan”, 
”Mötesplatsen” och Stationen. Vi hoppas....”

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

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ - Tavlor med hundbajspåsar till Smedstorp, handlingsid: 
Ks 2020.1488.
_________  

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Balanslista/Patrik Månehall
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22 april 2020

Justerandes sign

Ksau § 104 Dnr KS 2020/49

Svar på initiativärende om konsekvensbeskrivningar i 
tjänsteskrivelser

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar avslå initiativärendets två första förslag angående 
juridisk bedömning och samverkan med berörda fackliga organisationer 
medan det tredje förslaget gällande uppföljning bifalles.

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”

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, framför följande 
yttrande: 
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Sammanträdesdatum 
22 april 2020

Justerandes sign

§ 104 forts.

Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2019 att bifalla en motion 
om att barnperspektivet skulle uppmärksammas i samtliga tjänsteskrivelser. 
Detta infördes i början av januari 2020 och samtidigt skapades underrubriker 
för ”Ekonomiska konsekvenser” och ”Miljöperspektivet”. 

Det har endast gått ca 2,5 månad sedan tre nya underrubriker infördes i 
tjänsteskrivelserna och det finns fortfarande en hel del frågor om hur denna 
del av tjänsteskrivelserna ska skrivas. Många har efterfrågat vad de ska skriva, 
medan vi på kansliet svarar att det handlar om ett tankesätt. Det kan inte 
finnas några färdiga svar på vad man som tjänsteperson ska skriva, utan det 
viktiga är att man verkligen tänker efter vilka konsekvenser förslaget får vad 
gäller ekonomi, barn och miljö. 

Att i nuläget införa ytterligare tre underrubriker menar jag är för tidigt. 
Självklart ska en juridisk bedömning göras när det är relevant och då ska den 
också redovisas i tjänsteskrivelsen. Självklart ska samverkan med berörda 
fackliga organisationer genomföras när det är relevant, men den genomförs i 
regel efter tjänsteskrivelsen är framtagen. Ett exempel är det i kommunen 
viktigaste beslutet för året, budgeten. Vad gäller budgeten hålls MBL-
förhandling med de fackliga organisationerna mellan kommunstyrelsens och 
kommunfullmäktiges behandling. När ekonomichefen skriver sin 
tjänsteskrivelse till budgeten kan hon alltså inte redogöra för vad som 
kommer fram i samverkan med de fackliga organisationerna.

Vid en genomgång av några av nämndernas och utskottens sammanträden 
kan följande konstateras:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 mars 2020
Av 15 ärenden hade åtta en tjänsteskrivelse i grunden (övriga sju var i 
huvudsak informationsärenden och ärenden som överlämnats till ksau från 
kommunstyrelsen). Av de åtta var det relevant med en juridisk bedömning i 
två av ärendena. Detta var också gjort och redovisat i tjänsteskrivelserna som 
framgick i familjenämndens förslag till kommunfullmäktige. Inte i något fall 
var det aktuellt med samverkan med fackliga organisationer innan 
tjänsteskrivelsen skrevs.

Familjenämnden 27 mars 2020
Av 13 ärenden hade nio en tjänsteskrivelse i grunden. I två av ärendena var 
det relevant med en juridisk bedömning och det var också gjort och redovisat 
i tjänsteskrivelserna. Inte i något fall var det aktuellt med samverkan med 
fackliga organisationer innan tjänsteskrivelsen skrevs.
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Justerandes sign

§ 104 forts.

Byggnadsnämnden 25 mars 2020
Av 21 ärenden hade samtliga en tjänsteskrivelse i grunden. I 15 av ärendena 
var det relevant med en juridisk bedömning och det var också gjort och 
redovisat i tjänsteskrivelserna. Inte i något fall var det aktuellt med 
samverkan med fackliga organisationer innan tjänsteskrivelsen skrevs.

Utifrån denna, visserligen begränsade genomgång, anser jag att det inte är 
relevant att lägga till underrubriken ”samverkan med berörda fackliga 
organisationer”. Det finns inte heller något behov av att lägga till 
underrubriken ”juridisk bedömning”. I de fall då en juridisk bedömning är 
relevant så genomförs den och redovisas i ärendebeskrivningen. Särskilt vad 
gäller myndighetsutövning som exempelvis bygglov så är största delen av 
ärendebeskrivningen redan idag en juridisk bedömning.

Vad gäller uppföljning är bedömningen svårare eftersom det finns en tydlig 
förbättringspotential inom detta område. Vård och omsorg samt individ- och 
familjeverksamheten är duktiga på att skriva in till exempel hur olika planer 
och mål ska följas upp, medan andra verksamheter kan förbättra detta 
ytterligare. 

Generellt kan sägas att uppföljning alltid ska ske, men det är inte riktigt så 
enkelt. Ta den här tjänsteskrivelsen som exempel. Om förvaltningens förslag 
till beslut vinner kommunstyrelsens gehör så behöver inte någon uppföljning 
ske. Men om kommunstyrelsen väljer att bifalla hela eller delar av 
initiativärendet så är det rimligt med en uppföljning efter ca eller ett par 
månader för att se att beslutet är genomfört. Men när denna tjänsteskrivelse 
skrivs är det inte möjligt att svara för vilken uppföljning som ska 
genomföras. Följaktligen är det först efter beslutet som vi vet hur det ska 
följas upp. Detta görs idag genom att beslutet expedieras till ansvarig 
tjänsteman som ska verkställa eller följa upp beslutet.

Ekonomiska konsekvenser
Varje underrubrik tar mer eller mindre tid för den tjänsteperson som ska 
skriva tjänsteskrivelsen. Det finns dock inget rimligt sätt att räkna ut hur 
mycket tid det tar. Om mer omfattande juridiska bedömningar krävs än idag 
så behöver kansliavdelningen ökade resurser för att kunna stötta de olika 
verksamheterna.

Barnperspektivet
Om ytterligare underrubriker läggs in i alla tjänsteskrivelser så finns det risk 
för att barnperspektivet beaktas mindre.
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§ 104 forts.

Miljöperspektivet
Om ytterligare underrubriker läggs in i alla tjänsteskrivelser så finns det risk 
för att miljöperspektivet beaktas mindre.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar avslå initiativärendet angående 
konsekvensbeskrivningar i tjänsteskrivelser med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.1582.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 80/2020:
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsens 
arbetsutskott för beredning.

Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen att 
avslå initiativärendets två första förslag angående juridisk bedömning och 
samverkan med berörda fackliga organisationer medan det tredje förslaget 
gällande uppföljning bifalles.

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 105 Dnr KS 2020/2

Anmälningsärenden ksau den 22 april 2020

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

Ärendebeskrivning
1. Protokoll från familjenämnden, omedelbar justering, den 27 mars 

2020, § 37.
2. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 mars 2020, §§ 

71-86.
3. Protokoll från Sydöstra Skånes Räddningstjänst den 16 mars 2020, §§ 

11-19.
4. Protokoll från revisorerna den 19 mars 2020, §§ 12-13.
5. Protokoll från kultur- och fritidsnämnden den 24 mars 2020, §§ 16-

24.
6. Protokoll från byggnadsnämnden den 25 mars 2020, §§ 23-44.
7. Protokoll från Tomelilla Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd den26 

mars 2020, §§ 14-23.
8. Protokollsutdrag från kultur och fritidsnämnden den 24 mars 2020, § 

18 – Budget 2021 med plan för 2022-2023.
9. Protokollsutdrag från kultur och fritidsnämnden den 24 mars 2020, § 

19 – Taxor och avgifter 2021 kultur och fritid. 
10. Protokollsutdrag från kultur och fritidsnämnden den 24 mars 2020, § 

23 – Alternativ till Fritidsbanken för utlåning av fritidsutrustning. 
11. Protokollsutdrag från byggnadsnämnden 25 mars 2020, § 36 – 

Årsbokslut byggnadsnämnden 2019.
12. Protokollsutdrag från byggnadsnämnden 25 mars 2020, § 37 – Mål för 

byggnadsnämnden 2021.
13. Protokollsutdrag från byggnadsnämnden 25 mars 2020, § 38 – 

Byggnadsnämndens remissvar Mål och budget 2021 med plan för 
2022-2023.
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§ 105 forts.

14. Protokollsutdrag från byggnadsnämnden 25 mars 2020, § 39 – 
Avgifter och taxor för byggnadsnämnden 2021. 

15. Protokollsutdrag från vård och omsorgsnämnden den 26 mars 2020, § 
28 – Mål 2021 vård och omsorgsnämnden.

16. Protokollsutdrag från vård och omsorgsnämnden den 26 mars 2020, § 
33 – Planeringsförutsättningar för budget 2021 med plan för 2022 – 
2023.

17. Protokoll från vård och omsorgsnämnden den 26 mars 2020, §§ 26-
35.

18. Protokollsutdrag från Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
den 26 mars 2020, § 15 – Remissvar överförmyndarnämnden budget 
2021 med plan för 2022-2023.

19. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 april 2020, §§ 
87-96.

20. Protokollsutdrag från Simrishamn Österlen kommunfullmäktige den 
30 mars 2020, § 61 – Tillämpning av sotningsindex 2020.

21. Protokollsutdrag från Simrishamn Österlen kommunfullmäktige den 
30 mars 2020, § 67 – Politiska sammanträden på distans.

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen av anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 15 april 2020 från kommunledningskontoret, 
handlingsid: Ks 2020.1582.
_________

  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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