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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
13 maj 2020

Justerandes sign

Övriga närvarande: Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Kanslichef Johan Linander
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Utvecklingschef Helena Berlin
HR-chef Johan Lexfors
Måltidschef Ingela Dejenfelt
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
Personalspecialist Ann Nilsson
Kommunpolis Anna Hagenkötter

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

§ 106 Ändringar i föredragningslistan
§ 107 Dialoger och informationsärenden
§ 108 Dialogärende - Åtgärdsvalstudie Väg 11 Tomelilla - Simrishamn
§ 109 Uppföljning intern kontroll kommunstyrelsen 2020
§ 110 Årlig revision av systematiskt arbetsmiljöarbete i Tomelilla kommunförvaltning 

(SAM) 2019 
§ 111 Medarbetarpolicy Tomelilla kommun
§ 112 Hemställan om ekonomiskt stöd från Tomelilla MK
§ 113 Tomtpriser för energineutrala bostäder 
§ 114 Svar på motion angående klimatnödläge
§ 115 Svar på motion angående gratis kaffe till kommunanställda
§ 116 Svar på motion – Digitalt voteringssystem
§ 117 Svar på motion angående bin och blommande ängar
§ 118 Svar på motion angående träd som klimatskal
§ 119 Motion - Tillfälligt höjt försörjningsstöd för barn
§ 120 Motion - Vita jobb
§ 121 Motion - Uppdatering av gamla detaljplaner innan nya exploateringar
§ 122 Svar på medborgarinitiativ - Bänkar längs grönområdet på Lindesborg
§ 123 Svar på medborgarinitiativ - Belysning längs Kyrkogatan
§ 124 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) 1: a kvartalet 2020
§ 125 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom äldre- och 

handikappomsorgen (SoL) 1: a kvartalet 2020
§ 126 Anmälningsärenden ksau den 13 maj 2020
§ 127 Medborgarlöfte 2020 Tomelilla kommun
§ 128 Personalärende
_________

2



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

Ksau § 106 Dnr KS   

Ändringar i föredragningslistan

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

- Dialogärende Medborgarlöfte 2020 ändras till ett beslutsärende.
- Dialogärende Uppföljnings medarbetarsamtal ändras till ett 

beslutsärende.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

Ksau § 107 Dnr KS 2020/1

Dialoger och informationsärenden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna.

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

- Har ett mycket lågt anmälningsinflöde just nu. Kan bero på flera olika 
faktorer, givetvis coronasituationen, men även att ett par 
livsstilskriminella avtjänar fängelsestraff just nu och några yngre är 
placerade utanför kommunen.

- Ser ingen uppgång på anmälningar av våld i hemmet som det har 
rapporterats om i andra delar av landet.

- Hotellet är nu tomt, rökcaféet är stängt. 
- Har följt upp trygghetsvandringen och sett till att de två åtaganden 

vardera som polis och kommunen tog på sig är färdiga. Ny 
trygghetsvandring den 3 juni 2020, då i Skogsbacken efter önskemål 
från medborgarna. Blir samma upplägg som i januari.

- Aktivt arbete inom lokala BRÅ. 
- De oanmälda hembesöken har ställts in pga. pandemin. 

Utvecklingscentrum Syd har tagit över ansvaret för projektet och en 
polis/kriminolog har kopplats på projektet. Det skrivs också en C-
uppsats på Malmö Högskola om projektet.

- Samverkansöverenskommelsen som gäller till och med år 2020 är 
grunden för de medborgarlöfte som tagits fram för 2020. 
Medborgarlöftet görs om till ett beslutsärende.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

§ 107 forts.

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson informerar bland annat om följande: 
- Övergripande verksamhetsplan 2020 för kommunledningskontoret 

har tagits fram. Är inget som politiken ska fatta beslut om, men det 
ska också upp som information till kommunstyrelsen. 

- På kommundirektörsnätverket har det bland annat diskuterats den 
negativa mediabilden som nu sprids gällande omsorgen. Det är många 
ifrågasättande, men utan hänsyn till de legala delar som kommunerna 
måste följa.

Kanslichef Johan Linander informerar bland annat om följande: 
- Det har inkommit en begäran om stöd från landets arbetslivsmuseer 

liksom andra ansökningar pga. coronapandemin. Tomelilla kommun 
har inte för avsikt att bevilja medel till olika organisationer eftersom 
även kommunens ekonomi påverkas starkts negativt av pandemin. 
Hädanefter kommer motsvarande ansökningar att läggas som 
anmälningsärenden.

Måltidschef Ingela Dejenfelt informerar bland annat om följande:
- Beställningssystemet genom Ystads kommun har inte fungerat 

speciellt bra. Kastanjeskolan har fått lägga till matlådor som inte har 
levererats. Eleverna har svårt att förstå hur de ska göra sina 
beställningar.

- Elever som inte går i Ystad i gymnasiet frågar vad som gäller för dem. 
Frågorna ska gå genom Tomelilla Direkt. Svaret är att de inte kan få 
någon lunchmat i dagsläget.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks. 2020.1747. 
Coronapandemins effekter arbetslivsmuseer, handlingsid: Ks 2020.1743.
Arbetslivsmuseer i Sverige, handlingsid: Ks 2020.1744.
Övergripande verksamhetsplan 2020 – Kommunledningskontoret, 
handlingsid: Ks 2020.1790.
Medborgarlöfte 2020 Tomelilla kommun (ver 4), handlingsid: Ks 2020.1791.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

Ksau § 108 Dnr KS 2020/97

Dialogärende - Åtgärdsvalstudie Väg 11 Tomelilla - 
Simrishamn

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.

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

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

Trafikverket vill få in synpunkter på de alternativa lösningarna före den 20 
maj 2020. Förvaltningen har meddelat att det inte är möjligt till det datumet 
eftersom svaret måste förankras och gärna samordnas med Simrishamns 
kommun. Ärendet återkommer på ksau den 10 juni 2020.

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

Beslutsunderlag
Rapport Åtgärdsvalstudie väg 1 Tomelilla-Simrishamn, handlingsid: Ks 
2020.1753.
_________  

Beslutet skickas till:
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

Ksau § 109 Dnr KS 2020/6

Uppföljning intern kontroll kommunstyrelsen 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar godkänna uppföljningen av internkontrollplanen 
och de åtgärder som vidtagits med anledning av de brister som påträffats.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade § 4/2020 att utifrån genomförd riskanalys anta 
internkontrollplanen för år 2020. 

Enligt planen ska uppföljningar redovisas till kommunstyrelsen i juni och i 
oktober.

Förvaltningens samlade bedömning är att den intern kontrollen är god men 
att det finns förbättringsområden inom exempelvis upphandlingsområdet där 
utbildningsinsatser och fortsatt utveckling av digitalt stöd för uppföljningar 
av avtalstrohet.

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 och de åtgärder som 
vidtagits

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och de åtgärder som 
vidtagits
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

§ 109 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna uppföljningen av internkontrollplanen 
och de åtgärder som vidtagits med anledning av de brister som påträffats.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 
2020.1754.
Uppföljning av internkontrollplan 2020 kommunstyrelsen, handlingsid: Ks 
2020.1755.
KS - Riskanalys 2020 - Tillägg risk 41, handlingsid: Ks 2020.456.

  
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 7/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag.

Kommunstyrelsen § 4/2020:
Kommunstyrelsen beslutar att närvarande tjänstemän ska få bli kvar i 
sammanträdeslokalen under behandlingen av ärendet.

Kommunstyrelsen beslutar att utifrån genomförd riskanalys anta 
internkontrollplan 2020 för kommunstyrelsen, handlingsid: Ks 2020.63, med 
ändring i riskanalysen att förtroendevalda läggs till i punkt 20.

Kommunstyrelsen beslutar att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott 
att lägga till en punkt i riskanalysen och i internkontrollplanen avseende risk 
med felaktiga förfrågningsunderlag vid upphandlingar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 34/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga till punkt 41 i riskanalysen 
och internkontrollplanen.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

Ksau § 110 Dnr KS 2020/83

Årlig revision av systematiskt arbetsmiljöarbete i 
Tomelilla kommunförvaltning (SAM) 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna samt anta 
föreslagen förvaltningsövergripande handlingsplan.

Ärendebeskrivning
Den årliga uppföljningen av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete är 
en återblick av hur kommunen under det gångna året arbetat med 
arbetsmiljöfrågorna.

Uppföljningen ska säkerställa att vi lever upp till föreskrifterna om 
systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Resultatet av uppföljningen kan 
leda till att det behövs göras förbättringar av arbetssättet och om det vid 
uppföljningen framkommer brister ska dessa åtgärdas. Den årliga
uppföljningen är ett underlag för arbetsmiljöarbetet nästkommande år.

En analys av tillbudsanmälningarna ska läggas till innan kommunstyrelsens 
behandling.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna samt anta 
föreslagen förvaltningsövergripande handlingsplan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse HR-chef Johan Lexfors, handlingsid: Ks 2020.1756.
SAM 2019 rapport årlig revision Tomelilla kommunförvaltning, handlingsid: 
Ks 2020.1757.
Förslag SAM 2019 förvaltningsövergripande handlingsplan, handlingsid: Ks 
2020.1758.
_________

    
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

Ksau § 111 Dnr KS 2020/95

Medarbetarpolicy Tomelilla kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar anta medarbetarpolicyn, handlingsid: Ks 
2020.1759.

Ärendebeskrivning
För att skapa bästa möjliga förutsättningar för arbetsgivaren och 
medarbetarna att utveckla verksamheterna och nå uppsatta mål är en 
medarbetarpolicy ett mycket viktigt styrdokument. 2019 beslutades om en ny 
ledarpolicy som ett första steg för att därefter under hösten inleda en process 
med att arbeta fram en ny medarbetarpolicy för Tomelilla 
kommunförvaltning. Sammantaget är dessa två dokument inte bara 
utvecklings- och målstyrningsdokument utan även ett led i att profilera 
Tomelilla kommun i att vara en attraktiv arbetsgivare och nå de tre 
övergripande målen Hållbar utveckling, delaktighet och egenmakt samt 
trygghet och hälsa.

Processen inleddes genom att samtliga arbetstagare fick tycka till och 
återkoppla kring vilka värdeord som skulle ligga till grund för policyn. För att 
följa den struktur som kommunens ledarpolicy bygger på så beslutades i 
samverkan att även bygga medarbetarpolicyn utifrån samma rubriker vilka är 
Måluppfyllelse, Att Skapa värde, Att samspela, Att leda sig själv och Att vilja 
lyckas.

I processen har även en referensgrupp, bestående av sju 
arbetstagarrepresentanter som anmält sitt intresse, varit delaktiga. 
Kontinuerlig återkoppling har skett i central samverkan där fackliga 
organisationer deltagit med värdefulla synpunkter och förslag på justeringar.

Arbetsgivaren har förhandlat enligt MBL 19 § samt förhandlat enligt MBL 11 
§ gällande arbetsgivarens förslag till medarbetarpolicy där endast positiv 
återkoppling givits från samtliga fackliga organisationer. Justering av 
protokoll från MBL 11 § beräknas vara justerat i maj månad. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

§ 111 forts.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att förslaget inverkar på ekonomin. 

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att förslaget inverkar på barn. 

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att förslaget inverkar på miljön. 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta medarbetarpolicyn, handlingsid: Ks 
2020.1759.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse HR-chef Johan Lexfors, handlingsid: Ks 2020.1760.
Medarbetarpolicy Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2020.1759.
  
Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå 
kommunstyrelsen att anta medarbetarpolicyn. 

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 
13 maj 2020

Justerandes sign

Ksau § 112 Dnr KS 2020/85

Hemställan om ekonomiskt stöd från Tomelilla MK

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar avslå Tomelilla MK:s hemställan 
om ekonomiskt stöd.

Ärendebeskrivning
Tomelilla Motorklubb har den 23 april 2020 inkommit med en hemställan 
om ekonomiskt stöd med anledning av inkomstbortfall på grund av 
coronapandemin.

Regeringen gav den 20 mars 2020 besked om att ett stödpaket på 500 
miljoner kronor avsätts för att kompensera idrottsrörelsen till följd av 
coronapandemin. Riksidrottsförbundet har fått uppdraget att fördela stödet 
till idrottsrörelsen och skriver på sin hemsida: 

”Syftet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva och fortsatt 
kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna 
idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- 
och ungdomsidrotten.

Resurserna ska i första hand kompensera för kostnader och förlorade 
intäkter som uppstått kring verksamhet och evenemang för barn- och 
ungdomar. Detta i enlighet med både idrottsrörelsens och statens syfte med 
idrottsanslaget.

I andra hand bör verksamhet som genomförs där en majoritet av överskottet 
är tänkt att nyttjas för barn- och ungdomsidrotten kompenseras.”

Ansökan om medel kan göras den 1-15 maj 2020.

Den 30 april 2020 meddelade regeringen att idrottsföreningar och andra 
ideella föreningar kommer att kunna ta del av det omsättningsstöd till företag 
på omkring 39 miljarder kronor som har föreslagits. Förutsättningen är en 
årsomsättning på mer än 250 tkr och ett omsättningstapp på mer än 30 
procent under mars och april 2020.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

§ 112 forts.

Det är och kommer att bli många föreningar, företag och privatpersoner som 
får ekonomiska problem under och efter coronapandemin. Även kommuner 
inklusive Tomelilla kommun kommer att drabbas. Den senaste 
skatteprognosen pekar på mer än 21 mnkr i minskade skatteintäkter för vår 
kommun. Med andra ord kommer även Tomelilla kommun tvingas att hålla 
hårt i resurserna.

För att underlätta generellt för kommunens föreningar har kultur- och 
fritidsnämnden beslutat att föreningar i Tomelilla kommun som ansöker om 
lokalt aktivitetsstöd för första halvåret 2020 kan välja mellan att göra en ny 
ansökan med faktiska aktiviteter som har genomförts under första halvåret 
2020 eller ansöka med de aktiviteter som genomfördes första halvåret 2019. 
På detta sätt underlättar kommunen för de föreningar som inte kan 
genomföra alla aktiviteter och verksamheter på grund av covid-19.

Att i dagsläget ge ekonomiskt stöd till en förening skulle vara orättvist mot 
andra föreningar som också går en tuff ekonomisk framtid till mötes. 
Alternativet att ge ett större utökat ekonomiskt stöd till alla föreningar i 
kommunen som drabbas ekonomiskt är inte möjligt utifrån kommunens 
egen ekonomiska situation.

Med anledning av detta avslår Tomelilla kommun Tomelilla MK:s hemställan 
om ekonomiskt stöd och hänvisar till att ansökan får göras till 
Riksidrottsförbundet som fördelar de 500 mnkr som avsatts för att 
kompensera idrottsrörelsen samt till Skatteverket som kommer att få i 
uppdrag att fördela omsättningsstödet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget om avslag innebär inga ekonomiska konsekvenser för Tomelilla 
kommun.

Barnperspektivet
De 500 mnkr som avsatts för att kompensera idrottsrörelsen ska i första 
hand gå till barn- och ungdomsidrotten.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att miljön påverkas av förslaget.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

§ 112 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar avslå Tomelilla MK:s hemställan 
om ekonomiskt stöd.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.1762.
Hemställan om ekonomiskt stöd från Tomelilla MK, handlingsid: Ks 
2020.1607.
TMK balans och resultat 2018-2019, handlingsid: Ks 2020.1763.  
_________  

Beslutet skickas till:
Tomelilla Motorklubb
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

Ksau § 113 Dnr KS 2020/99

Tomtpriser för energineutrala bostäder

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att priset för köp av kommunal tomt ska 
reduceras för köpare som uppför en eller flera energineutrala bostäder på 
tomten.

Reducering ska ske genom att 25% av tomtpriset återbetalas när 
bostaden/bostäderna är uppförda, verifiering av noll energikonsumtion är 
inlämnad och slutbesked har utfärdats.

Ändringen föreslås gälla från och med 1 januari 2021. Övriga priser föreslås 
ligga kvar oförändrade men regleras genom justering med KPI enligt tidigare 
beslut.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har fått i uppdrag att undersöka möjligheterna att reducera 
tomtpriset för att stimulera byggandet av energineutrala hus.

Kraven på att minska energiförbrukningen för boende och verksamheter har 
successivt ökat sedan man på 1970-talet började forska mer strukturerat om 
energianvändning i byggnader.

Bland annat har kraven på isolering av byggnader ökat, krav på 
energideklarationer har införts och under de senaste tio åren har kraven 
skärpts för hur mycket energi som får användas för uppvärmning av nya 
bostäder samtidigt som man skärpt kraven på att den faktiska förbrukningen 
ska kunna verifieras. Detta har lett till en minskning med ca 11% av 
energiförbrukningen mellan 1995 och 2011, och prognosen är att den kan 
minska ytterligare 10-20 % fram till 2050. Riksdagen fastställde 2009 att 
målet är 50% minskning av energiförbrukningen fram till 2050.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

§ 113 forts.

Med dagens teknik, kombinerat med möjligheten att sälja energi producerad 
med solceller, kan man bygga helt energineutrala bostäder. Trots detta byggs 
inte särskilt många lågenergihus, vilket innebär att byggandet av exempelvis 
klimatneutrala byggnader behöver stimuleras på flera sätt.

En reducering av tomtpriset skulle kunna bidra till att fler aktörer, med avsikt 
att bygga nytt, lägger mer tid på att undersöka de tekniska och ekonomiska 
möjligheterna i att bygga mer energisnålt.

För att reduceringen ska ge effekt bör den ha en viss substans. En 
solcellsanläggning som ger ca 8000 kWh kan kosta ca 150 000 - 200 000 
kronor. Med nuvarande tomtpriser på ca 300 000 kronor per tomt skulle 25 
% ge en reducering på 75 000 kronor per tomt, det vill säga mellan 1/3 och 
½ av kostnaden för en solcellsanläggning.

Ekonomiska konsekvenser
Tomtpriserna ligger för närvarande på drygt 300 000 kronor. För närvarande 
har kommunen 15 tomter för enbostadshus till salu i Brösarp och Tomelilla 
till ett sammanlagt marknadsvärde om 4,7 Mkr. Om reduceringen av 
tomtpriset är 25 % och samtliga tomter bebyggs med energineutrala bostäder 
medför det en intäktsminskning om drygt 1 Mkr med de tomtpriser som 
gäller 2020.  

I praktiken handlar det förmodligen om att bygga nollenergihus på 1-3 
enbostadstomter om året, det vill säga minskade intäkter om ca 225 000 kr i 
2020 års tomtpriser.

Den långsiktiga konsekvensen blir minskat ekonomiskt utrymme i framtida 
exploateringsprojekt.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt bäring på barnkonventionens artiklar.

Miljöperspektivet
Beslutet skulle kunna bidra till minskad energianvändning för bostäder och 
därmed påföljande minskning av konsumtion av fossilbränsle för 
uppvärmning viket sin tur skulle minska utsläppen av växthusgaser.
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Justerandes sign

§ 113 forts.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att priset 
för köp av kommunal tomt ska reduceras för köpare som uppför en eller 
flera energineutrala bostäder på tomten.

Reducering ska ske genom att 25% av tomtpriset återbetalas när 
bostaden/bostäderna är uppförda, verifiering av noll energikonsumtion är 
inlämnad och slutbesked har utfärdats.

Ändringen föreslås gälla från och med 1 januari 2021. Övriga priser föreslås 
ligga kvar oförändrade men regleras genom justering med KPI enligt tidigare 
beslut.

Beslutsunderlag
Förslag på ändring av tomtpriser för energineutrala bostäder, handlingsid: Ks 
2020.1770.
Kommunfullmäktige § 31/2019, handlingsid: Ks 2019.1616.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 31/2019:
Kommunfullmäktige beslutar anta ny taxa för bostadstomter enligt följande:
Villatomter: Grundpris 200 000 kr, 70 kr/kvm samt indexuppräkning (10 % 
år 2018).
Tomter för flerfamiljshus: Grundpris 400 000 kr, 100 kr/kvm samt 
indexuppräkning (10 % år 2018).

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över 
hur kommunen kan få mer marknadsvärdiga priser vid försäljning av 
bostadstomter samt att uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 
den 9 oktober 2019.

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över 
en modell där man kan erhålla prisreducering på tomtpris om man uppför ett 
hus enligt ”Nära nollenergihus”.

Samhällsbyggnadsnämnden § 24/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att priset 
för köp av kommunal tomt ska reduceras för köpare som uppför en eller 
flera energineutrala bostäder på tomten.
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Justerandes sign

§ 113 forts.

Reducering ska ske genom att 25% av tomtpriset återbetalas när 
bostaden/bostäderna är uppförda, verifiering av noll energikonsumtion är 
inlämnad och slutbesked har utfärdats.

Ändringen föreslås gälla från och med 1 januari 2021. Övriga priser föreslås 
ligga kvar oförändrade men regleras genom justering med KPI enligt tidigare 
beslut.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

18



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

Ksau § 114 Dnr KS 2020/23

Svar på motion angående klimatnödläge

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.

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

”Vetenskapen är enad om att vi står inför en global klimatutmaning som 
kommer att påverka hela mänskligheten på många sätt. Vi ser tydliga tecken 
runt om i världen som bekräftar detta.

EU Parlamentet har utlöst klimatnödläge. Detsamma gäller för många stater, 
städer och kommuner. Det är ett viktigt ställningstagande för att visa på 
prioriteringar och inriktning för alla nämnder och förvaltningar. Även 
Tomelilla kommun behöver utlösa klimatnödläge för att visa för 
medborgarna och näringslivet att vi förstått allvaret i situationen och är 
beredda att agera.

Miljöpartiet yrkar att Tomelilla kommun utlyser klimatnödläge.”

Förvaltningens yttrande genom hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson:

Att den globala uppvärmningen är en av mänsklighetens största 
gemensamma utmaningar råder de ingen tvekan om. Forskning visar att ett 
varmare klimat tillsammans med andra försämringar av miljön, såsom 
föroreningar och minskad biologisk mångfald, riskerar att kraftigt försämra 
livsbetingelserna på jorden. Det kan bland annat innebära utmaningar för 
vatten- och livsmedelsförsörjningen samt en större risk för extrema 
väderfenomen.
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Justerandes sign

§ 114 forts.

Europaparlamentet har antagit en resolution som utropar klimatnödläge. 
Syftet med att utlysa klimatnödläge är att understryka det akuta i 
klimatarbetet och skruva upp arbetet med att hålla temperaturökningen 
under 1,5 grader, vilket är målet i Parisavtalet. Inga åtgärder har presenterats i 
samband med beslutet. 

Kommunförvaltningen har under flera år arbetat med miljö- och 
klimatfrågor genom fastställda åtgärder i bland annat miljömålsprogrammet, 
som antogs år 2013. 

Kommunförvaltningen har även antagit utmaning 100% fossilbränslefritt 
Skåne 2020 och ingår i projekt tillsammans med andra skånska kommuner 
och klimatsamverkan Skåne (ett samarbete mellan Region Skåne, 
Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne) där aktiviteter för att 
uppnå utmaningen har konkretiserats. 

Förvaltningen har även fått i uppdrag att ta fram ett livskvalitetsprogram för 
kommunen där arbetet med bland annat Agenda 2030 och 
hållbarhetsfrågorna kopplat till miljö och klimat kommer att förtydligas 
ytterligare. 

Förvaltningen anser att det kan finns en risk i att utlysande av ett 
klimatnödläge skulle ta fokus från det arbete och de ansträngningar som 
krävs för att uppnå målen i nuvarande samt kommande program.

Vid ett eventuellt utlysande av klimatnödläge måste man också beakta det 
samlade kommunala uppdraget som fastställs av riksdagen genom 
lagstiftning. Landets kommuner är enligt lag ålagda att bland annat 
tillhandahålla utbildning, socialtjänst, omsorg och vård samt arbeta med 
fysisk planering samt miljö- och hälsoskydd. 

Att utlysa klimatnödläge får således inte medföra att kommunen åsidosätter 
sina övriga åtaganden.

Ekonomiska konsekvenser
Utlyser kommunen klimatnödläge och åtgärder för detta fastställs kan det 
innebära kostnader. 
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Justerandes sign

§ 114 forts.

Barnperspektivet
Kommande generationer påverkas positivt om den globala 
temperaturökningen kan hållas under 1,5 graders målet. 

Miljöperspektivet
Miljön kan påverkas positivt om den globala temperaturökningen kan hållas 
under 1,5 graders målet.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson, handlingsid: Ks 
2020.1771.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 62/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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Justerandes sign

Ksau § 115 Dnr KS 2019/206

Svar på motion angående gratis kaffe till 
kommunanställda

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

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

Ärendebeskrivning
Ida Bornlykke (S) och Anders Throbäck (S) har lämnat in motion 
angående gratis kaffe till kommunanställda med följande lydelse:

”Tomelilla kommun sysselsätter ca 730 anställda. Som ett sätt att visa 
personalen sin uppskattning borde kommunen som arbetsgivare bjuda 
samtliga anställda på kaffe. Inom det privata näringslivet är det kutym och 
många kommuner väljer att ha gratis kaffe till samtliga anställda, något som 
de allra flesta uppskattar och ser som en naturlig del av arbetet.

Vi menar mot bakgrund av ovanstående att det nu är på tiden att Tomelilla 
kommun erbjuder samtliga anställda gratis kaffe.”

Förvaltningen, genom kostchef Ingela Dejenfelt, lämnar följande 
yttrande:

”Förvaltningen har försökt att räkna ut hur mycket gratis kaffe för samtliga 
kommunanställda i Tomelilla kommun skulle kosta. Det finns många 
felkällor, men beräkningen slutar på mellan 500-650 tkr/år om kaffet bryggs 
på vanliga kaffebryggare. I denna kostnad ingår kaffebönor, mjölk, socker 
och kaffefilter. Om en kaffemaskin ska användas blir kostnaden ca 880 
tkr/år.
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Justerandes sign

§ 115 forts.

Det är givetvis svårt att veta hur många av de anställda som dricker kaffe, om 
de använder socker, om de använder mjölk i kaffet och i så fall hur mycket, 
om hel kanna bryggs varje gång osv. Det är också rimligt att de som inte 
dricker kaffe erbjuds te eller kanske varm choklad. Detta kommer givetvis att 
öka kostnaden.

För den praktiska hanteringen bör beställning av kaffe och tillbehör göras 
centralt till de arbetsplatser där varubilen inte levererar. Där det finns kök 
kan beställning ske härigenom. För att undvika tidspillan för beställning och 
hämtning så bör det göras månadsvis förutom för mjölken som kan ske 
veckovis.

Ekonomiska konsekvenser
Se yttrandet i övrigt.

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

Miljöperspektivet
Transporter påverkar alltid miljön, men redan idag dricks kaffe på alla 
arbetsplatser och det går inte att beräkna huruvida gratis kaffe till 
kommunanställda skulle öka utsläppen från transporter eller inte. Om det 
bryggs kaffe på fler arbetsplatser än idag så blir det sannolikt ett ökat svinn 
eftersom det är svårt att brygga exakt vad som dricks upp.”

Med anledning av gratis kaffe för samtliga anställda skulle kosta 500-880 tkr 
per år så bör motionen avslås. 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kostchef Ingela Dejenfelt, handlingsid: Ks 2020.1772.

  
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 141/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till kommunfullmäktiges presidium 
för yttrande.
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Justerandes sign

§ 115 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 20/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning.

Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Sara Anheden (S) yrkar bifall till motionen. 

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 116 Dnr KS 2020/58

Svar på motion – Digitalt voteringssystem

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att positivt besvara motionen med 
förvaltningens yttrande.

Ärendebeskrivning
Inger Åbonde (S) har den 18 mars 2020 lämnat in en 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.”

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, lämnar följande 
yttrande: 

För närvarande pågår framtagande av upphandlingsunderlag för ny 
upphandling av digital möteshantering. Det nuvarande avtalet med 
Netpublicator går ut den 30 november 2020. Målsättningen är att i den nya 
upphandlingen även ska krävas, utöver den digitala möteshanteringen som 
alla förtroendevalda i Tomelilla kommun redan använder, att det ska gå att 
votera digitalt och att det ska vara möjligt att justera protokollen digitalt. 
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Justerandes sign

§ 116 forts.

Förvaltningen kommer att testa systemen noga innan de används på 
fullmäktige eller i nämnderna, så det är tveksamt om allting är på plats till 
kommunfullmäktiges sista sammanträde för året den 14 december. Men 
målsättningen är att fullmäktiges ledamöter då ska kunna votera med sina 
iPads och att de som väljs som justerare ska kunna justera protokollet 
hemifrån med sitt bank-ID.

Kommunfullmäktiges presidium har vid sitt sammanträde den 30 april 2020 
beslutat att ställa sig positiva till att införa ett digitalt voteringssystem.

Ekonomiska konsekvenser
Hur mycket ett digitalt voteringssystem kostar att införa i kommunen är svårt 
att sia om. Upphandlingen kommer dessutom även att inkludera digital 
möteshantering och digital justering. Dagens digitala möteshantering kostar 
ca 100 tkr per år, men när digitalt voteringssystem och digital justering läggs 
till kommer kostnaden sannolikt att öka.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan rör barn nämnvärt.

Miljöperspektivet
Ett digitalt voteringssystem påverkar inte miljön, men med digital justering 
kan ett antal resor till och från kommunhuset sparas in.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.1773.

  
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 51/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 93/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till kommunfullmäktiges presidium 
för yttrande.
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Justerandes sign

§ 116 forts.

Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige att positivt besvara motionen med förvaltningens 
yttrande. 

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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Justerandes sign

Ksau § 117 Dnr KS 2019/194

Svar på motion angående bin och blommande ängar

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att positivt besvara motionen med 
förvaltningens yttrande. 

Ärendebeskrivning
Bo Herou (KD) och Mikael Holmberg (MP) har lämnat in motion 
angående bin och blommande ängar med följande lydelse:

”Bin är livsviktiga för vår matproduktion men också för bär- och 
fruktpollinering. Prunkande rabatter kring våra bostadshus är också något 
som våra bin, både vilda och tama, bidrar till. Samtidigt vet vi att omkring 30 
procent av de vilda bina är utrotningshotade. De tama bina är alldeles för få 
för att ensamma kunna vända utvecklingen. 
Monokulturerna på våra åkrar gör det än svårare för bin och andra insekter 
att hitta föda.

Vi, alla vi ibland annat kommunen, måste se till att bina och andra insekter 
får bättre levnadsförhållanden och möjligheter hämta föda i blommande 
växter och i bärbuskar och fruktträd. Ett sätt, som dessutom sparar pengar 
och åt exempelvis kommunen, kyrkan och fastighetsägare, samt sparar 
miljön, är att klippa gräset mer sällan.

Gör om gräsmattan till en blomsteräng, klipp aldrig gräset före midsommar. 
Och låt helst bli att klippa gräsmattorna. På detta sätt bidrar vi till att ge 
bättre levnadsförhållanden till bin och andra insekter.

Vi yrkar att Tomelilla kommun inför växtsäsongen 2020 inventerar vilka av 
kommunen ägda områden kan göras om till blommande ängar som inte 
behöver klippas förrän efter blomningen.”
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§ 117 forts.

Yttrande från samhällsbyggnad:
Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, och i 
förlängningen föreningar och privatpersoner, att få statligt bidrag på 50 
procent, för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och 
folkhälsa. 

En satsning på vilda pollinatörer infördes 2020. Kommunerna ansöker om 
bidrag. Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som ska beviljas. Pengarna 
kommer från Naturvårdsverket. 2020 införs en särskild satsning på vilda 
pollinatörer i LONA. Satsningen ska förbättra situationen för till exempel 
bin, fjärilar och flugor samt gynna pollinering.

Den 1 december 2020 är sista dag att lämna in ansökan om LONA-bidrag 
för pollineringsprojekt som ska starta 2021, det vill säga samtidigt som 
ordinarie LONA-bidrag söks.
Bilaga 1. Aktuella områden i Tomelilla tätort som kan fungera som 
försöksytor i projektet.

Ekonomiska konsekvenser
Ringa konsekvenser eftersom kommunens finansiering kommer att ske inom 
budget.

Barnperspektivet
Positiva konsekvenser då upplevelsen av blomning och hög diversitet i 
upplevelsen av naturen är av högt pedagogiskt värde för barn och ungdomar.

Miljöperspektivet
Stora positiva konsekvenser för miljön utifrån ett mångfaldsperspektiv.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att se motionen 
som besvarad utifrån att inventeringen redan är genomförd.

Beslutsunderlag
Svar på remiss om motion - Bin och blommande ängar, handlingsid: Ks 
2020.1775.
Bilaga 1 försöksytor, handlingsid: Ks 2020.1774.

29



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

§ 117 forts.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 138/2019: 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 17/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden § 30/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att se motionen 
som besvarad utifrån att inventeringen redan är genomförd.

Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige att positivt besvara motionen med förvaltningens 
yttrande.

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

Ksau § 118 Dnr KS 2020/24

Svar på motion angående träd som klimatskal

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionens första att-sats med 
förvaltningens yttrande samt att avslå motionens andra att-sats.

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

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

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

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

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

- sammanställa detta som ett projektförslag till investeringsberedningen.”
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

§ 118 forts.

Yttrande från Samhällsbyggnadsverksamheten:
Vi har tagit fram ett kartunderlag där vi redovisar lämpliga kommunala ytor 
för plantering samt arter för dito. 
Dessa är indelade i skyddsplanteringar respektive tätortsträd.

Skyddsplanteringar
Ytor med en total area på 27,5 ha.
2500 x planta + plantering 20: - /ha = 50 000:-/ha.
Markbearbetning 5000:-/ha.
Skötsel 1000:-/ha/år.
Total kostnad 56 000 x 27,5 = 1 540 000.

Tätortsträd
Inom tätorterna där vi ser möjligheter att plantera träd med en totalyta på 15 
ha. Vi uppskattar att vi kan plantera ca 10% av denna yta vilket innebär
15 000 träd.
Kostnad /träd /plantering ligger genomsnitt på 1000: - 
vilket ger en total kostnad på 15 000 000.

Med tanke på kostnaderna bör en mer detaljerad utredning göras av
platserna samt i dialog med fastighetsägare och byalag och som projekt 
sträcka sig över en 10 årsperiod.

Ekonomiska konsekvenser
En stor initial kostnad som dock kan läggas på en längre period.

Barnperspektivet
Ger möjlighet för höga upplevelsevärden för barn i kommande generationer.

Miljöperspektivet
Konsekvenserna för miljön och den biologiska mångfalden är positiva.
Dessutom ger planteringarna positiva effekter på bindning av koldioxid samt 
fördröjning av ytvatten.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige se motionen som 
besvarad avseende inventeringen samt avslå förslag att gå vidare till 
investeringsberedningen.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

§ 118 forts.

Beslutsunderlag
Svar på remiss på motion - Träd som klimatskal, samhällsbyggnadsnämnden 
§ 33/2020, handlingsid: Ks 2020.1792.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 63/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden § 33/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige se motionen som 
besvarad avseende inventeringen samt avslå förslag att gå vidare till 
investeringsberedningen.
_________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

Ksau § 119 Dnr KS 2020/67

Motion - Tillfälligt höjt försörjningsstöd för barn

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

Ärendebeskrivning
Linda Ekelund (V) har lämnat in motion om tillfälligt höjt 
försörjningsstöd med följande lydelse: 

”I kristider blir klassklyftorna extra tydliga, och därför anser vi i 
Vänsterpartiet att det är viktigt att vidta åtgärder som hjälper de svagaste i 
samhället. Många människor drabbas hårt på olika sätt för tillfälle, inte minst 
de som redan tidigare hade det tufft.

Med anledning av Covid-19 så bedriver gymnasieskolor numera sin 
undervisning på distans. Detta innebär ökade matkostnader i hemmet för 
många familjer och slår extra hårt mot de som idag uppbär försörjningsstöd. 
För en del barn är lunchen i skolan den enda lagade mat man får på en dag. 
Därför vill vi i Vänsterpartiet se ett tillfälligt höjt försörjningsstöd så att de 
barn som idag lever i ekonomisk utsatthet inte drabbas hårdare än övriga.

Vi vill att de familjer med gymnasieelever som idag uppbär försörjningsstöd 
skall få en tillfällig höjning för att kompensera de ökade matkostnader som 
beslutet att bedriva gymnasiestudier på distans innebär. Vid framtida beslut 
om stängning av förskolor och grundskolor bör detta beslut även omfatta 
barnfamiljer med elever där.

Mot bakgrund av detta yrkar vi i Vänsterpartiet följande:

 Att förvaltningen skyndsamt tar fram ett förslag på en tillfällig höjning 
av försörjningsstöd till de familjer som har barn i gymnasieutbildning

 Att förvaltningen skyndsamt tar fram kostnadsberäkning och förslag 
på finansiering”
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

§ 119 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till familjenämnden för yttrande. 

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 77/2020, handlingsid: Ks 2020.1812.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 77/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
_________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

Ksau § 120 Dnr KS 2020/88

Motion - Vita jobb

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning. 

Ärendebeskrivning
Peter Boström (S) har lämnat in motion – ”Vita jobb” vid offentlig 
upphandling med följande lydelse: 

”När offentliga upphandlingar styrs hårt av inbyggda krav på lägsta möjliga 
pris, riskerar det att bli en stark motor för svart verksamhet och social 
dumpning genom låga löner, dåliga arbetsvillkor och/eller skadlig 
verksamhet. Vi har ett ansvar att skydda arbetskraften med svenska 
kollektivavtal gentemot risken för oseriösa arbetsgivare som underbetalar 
sina arbetare och skickar skattepengar ut ur landet.

För att förbättra villkoren för arbetstagare som är sysselsatta via kommunens 
upphandlingar har en modell tagits fram som kallas ”Vita Jobb”. Modellen 
bygger på fyra grundpelare:

 Krav på att företagen måste erbjuda sina anställda kollektivavtalsenliga 
villkor utifrån de begränsningar som Lavallagen anger. Det innebär att 
företagen måste betala avtalets minimilöner och i övrigt tillämpa de 
avtalsregler som offentliga upphandlare har laglig rätt att ställa krav 
på. Det gäller exempelvis regler om ob- och övertidsersättningar, 
arbetstidsregler, semesterersättningar och traktamenten i det 
kollektivavtal som styr arbetet i den bransch som upphandlingen 
gäller. Kravet gäller bara de anställda som utför de upphandlade 
arbetsuppgifterna.

 Krav på att eventuella underentreprenörer omfattas av samma regler 
och att huvudentreprenören ansvarar för att underentreprenörer följer 
reglerna. 

 Uppenbara brott mot reglerna leder till uppsägning av avtalet samt 
eventuellt skadeståndsanspråk. Kommunen kan kräva kompensation 
för de merkostnader som en ny upphandling innebär. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

§ 120 forts.

 Företaget förbinder sig att visa relevanta handlingar för de 
kontrollanter som kommunen väljer att anlita. Även 
underentreprenörer kan kontrolleras. 

Malmö Stad har fått godkänt att använda sig av modellen. Konkurrensverket 
har utrett modellen och kommit fram till att den inte bryter mot reglerna.  

Vi yrkar därför att:

 Tomelilla kommun med dess helägda bolag börjar tillämpa modellen 
Vita Jobb vid offentliga upphandlingar.”

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

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 81/2020, handlingsid: Ks 2020.1813.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 81/2020:
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 
13 maj 2020

Justerandes sign

Ksau § 121 Dnr KS 2020/89

Motion - Uppdatering av gamla detaljplaner innan nya 
exploateringar

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

Ärendebeskrivning
Ida Bornlykke (S) och Inger Åbonde (S) har lämnat in motion – 
Uppdatering av gamla detaljplaner innan nya exploateringar med 
följande lydelse: 

”Tomelilla kommun växer. Det är länge sedan så många nya bostäder byggs 
och områden växer fram. Att intresset för att bo och leva i Tomelilla ökar är 
positivt ur många olika aspekter. 

När nu områdena på Karlsborg byggs ut görs detta utifrån en detaljplan som 
togs fram redan innan Andra Världskriget bröt ut. Av detaljplanen kan man 
exempelvis läsa att uthus får inredas så att gårdskarl kan flytta in. Vi menar 
att det är orimligt att kommunen under 2010-talet exploaterar nya områden 
som bygger på en detaljplan som beslutades på 1930-talet. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi 

att före beslut om exploatering av mark för bostadsändamål, ska en äldre 
detaljplan uppdateras till, vid exploateringstillfället, aktuell standard och   
regler.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande. 
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13 maj 2020

Justerandes sign

§ 121 forts.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 82/2020, handlingsid: Ks 2020.1814.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 82/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadsnämnden
Balanslista/Patrik Månehall
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TOMELILLA KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

Ksau § 122 Dnr KS 2020/12

Svar på medborgarinitiativ - Bänkar längs grönområdet 
på Lindesborg

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bifalla medborgarinitiativet 
eftersom bänkar ska sättas upp inom kort.

Ärendebeskrivning
Lars Blixt har den 20 januari 2020 inkommit med medborgarinitiativ 
med följande lydelse: 

”Vi är många unga och äldre som är ute och går och springer längs 
grönområdet på Lindesborg. Mellan Lindesborgsvägen/järnvägsövergången 
till Ystadvägen/trafikljuset. Det som vi saknar här är bänkar så att man kan 
vila sig när man blir trött till exempel 3-4 st bänkar.”

Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 29 april 2020 framkom 
det att det finns bänkar som inom snart kommer att sättas upp.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla 
medborgarinitiativet då det finns bänkar som ska sättas upp inom kort. 

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden § 31/2020, handlingsid: Ks 2020.1782.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 29/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna medborgarinitiativet 
till förvaltningen för beredning och till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.
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13 maj 2020

Justerandes sign

§ 122 forts.

Samhällsbyggnadsnämnden § 31/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla 
medborgarinitiativet då det finns bänkar som ska sättas upp inom kort.
_________

Beslutet skickas till:
Lars Blixt
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Balanslista/Patrik Månehall
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TOMELILLA KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

Ksau § 123 Dnr KS 2020/13

Svar på medborgarinitiativ - Belysning längs 
Kyrkogatan

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

Ärendebeskrivning
Lars Blixt har den 20 januari 2020 inkommit med medborgarinitiativ 
med följande lydelse:

”Gällande gångstråket längs järnvägsspåret till skogsbacken (Kyrkogatan) 
Tomelilla. Gångstråket är väldigt mörkt och behöver lysas upp med 3 eller 4 
belysningsarmaturer. Vi är många barn och vuxna som använder oss av detta 
gångstråk, för att ta oss till och från aktiviteter på Idrottsplatsen, i 
skogsbacken, i scoutstugan, och på Sölvegårdsområdet. Vi känner oss 
otrygga i mörkret.”

Yttrande från samhällsbyggnadsverksamheten:
Den aktuella sträckan som tas upp i medborgarinitiativet, ligger inte på 
kommunal mark. Vi kommer att vidarebefordra er fråga till Trafikverket. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga, eftersom vi inte har rådighet över aktuell fastighet.

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

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.
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13 maj 2020

Justerandes sign

§ 123 forts.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till 
yttrande och föreslår kommunfullmäktige avslå medborgarinitiativet.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden § 32/2020, handlingsid: Ks 2020.1783.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 30/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna medborgarinitiativet 
till förvaltningen för beredning och till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden § 30/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till 
yttrande och föreslår kommunfullmäktige avslå medborgarinitiativet.

Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) föreslår att arbetsutskottet ska besluta att besvara 
medborgarinitiativet med förvaltningens förslag till yttrande.

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

Beslutet skickas till:
Lars Blixt
Balanslista/Patrik Månehall
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Justerandes sign

Ksau § 124 Dnr KS 2020/100

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 1: a 
kvartalet 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt 28 h § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska 
vård och omsorgsnämnden lämna en statistikrapport till fullmäktige över hur 
många av nämndens beslut som inte verkställts inom tre månader från 
respektive beslut. Nämnden ska ange vilka typer av insatser det gäller samt 
hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Om en person har 
erbjudits men tackat nej räknas dagarna från erbjudet datumet till verkställt 
datum enligt praxis från tidigare domar. En kommun som inte verkställer 
gynnande beslut inom skälig tid riskerar att tilldömas en särskild avgift enligt 
LSS § 28 a.

Inga nya ej verkställda beslut har rapporterats till IVO under perioden.

Beslut som har rapporterats som verkställt under perioden. 
Inga beslut att rapportera.

Tidigare redovisning.
Enligt senaste redovisningen var det ett beslut från 2018-07-02 som 
verkställdes 2019-10-01. Väntetid från första erbjudandet till verkställt 330 
dagar.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda konsekvenser gällande detta 
perspektiv.
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Justerandes sign

§ 124 forts

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda konsekvenser gällande detta 
perspektiv.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda konsekvenser gällande detta 
perspektiv.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämnden § 40/2020, handlingsid: Ks 2020.1741.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 40/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Justerandes sign

Ksau § 125 Dnr KS 2020/101

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
äldre- och handikappomsorgen (SoL) 1:a kvartalet 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap 6 h § socialtjänstlagen (SoL) har vård och omsorgsnämnden 
skyldighet att till kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur 
många av nämndens beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre 
månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska i rapporten ange 
vilka typer av bistånd dessa beslut gäller och hur lång tid som har förflutit 
från dagen för respektive beslut. Även beslut som avbrutits och inte på nytt 
verkställts inom tre månader från dagen då verkställigheten avbröts ska 
rapporteras. En kommun som inte verkställer gynnande beslut inom skälig 
tid riskerar vite.

Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.

Under första kvartalet 2020 har inga beslut enligt 4 kap 1 § SoL rapporterats 
till IVO som ej verkställda.

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

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

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

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämnden § 42/2020, handlingsid: Ks. 2020.1742.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 42/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 126 Dnr KS 2020/2

Anmälningsärenden ksau den 13 maj 2020

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

Ärendebeskrivning
1. Protokoll från kommunstyrelsen den 15 april 2020, §§ 38-67
2. Protokoll från revisorerna den 21 april 2020, §§ 14-19.
3. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 april 2020, §§ 

97-105.
4. Protokoll från familjenämnden den 24 april 2020, §§ 47-56.
5. Uttalande från Synskadades riksförbund – Satsa på syn- och 

hörselinstruktör – en lönsam investering för kommunen.

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen av anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 8 maj 2020 från kommunledningskontoret, handlingsid: 
Ks 2020.1784.
_________  

  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 127 Dnr KS 2020/63

Medborgarlöfte 2020 Tomelilla kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att tillsammans med Polismyndigheten Region 
Syd avge föreslaget medborgarlöfte för 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunpolis Anna Hagenkötter och tf. säkerhetssamordnare Helena Berlin 
har tillsammans arbetat fram ett medborgarlöfte för 2020 utifrån den 
samverkansöverenskommelse som finns och som gäller till och med år 2020:

Tomelilla ska vara en trygg och säker kommun att bo och vistas i. För att 
uppnå detta samverkar Tomelilla kommun och lokalpolisområde Ystad i 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. En del av vår samverkan 
består av medborgarlöften som handlar om att lyssna på vad de som bor i 
kommunen upplever är viktigt för att de ska känns sig trygga och säkra. 
Genom en gemensamt framarbetad problembild och med stöd av 
trygghetsmätning 2019 samt medborgardialoger, trygghetsvandringar och 
medarbetardialoger inom polisen är vi i samverkan överens om nedanstående 
aktiviteter inom trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Tomelilla kommun och lokalpolisområde Ystad avger härmed löfte om:
 att under 2020 arbeta med att öka den upplevda tryggheten för 

kommuninvånarna i Tomelilla kommun genom att vid varje 
genomförd trygghetsvandring välja två föreslagna aktiviteter som ska 
genomföras/åtgärdas under året av polis och kommun.

 långsiktigt och i samverkan mellan socialtjänst och polis fortsätta med 
oanmälda hembesök för barn upp till 18 år, i syfte att identifiera 
riskfaktorer och öka skyddsfaktorer, se bilaga 1. Syftet är att 
uppmärksamma individen och familjen på riskfaktorer som kan leda i 
negativ riktning för barnets hälsa och utveckling. Vidare är syftet att 
öka skyddsfaktorer kring barnet som leder till positiva förändringar.
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§ 127 forts.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans:
 Genom utvalda genomförda aktiviteter från trygghetsvandringar öka 

tryggheten för kommuninvånarna. Detta mäts i den årliga 
trygghetsmätningen som genomförs i samarbete mellan kommunen 
och Polismyndigheten.

 Genomföra oanmälda hembesök och tillsammans med individen och 
dennes familj identifiera riskfaktorer och öka skyddsfaktorer.

  
Beslutsunderlag
Medborgarlöfte 2020 Tomelilla kommun (ver 4), handlingsid: Ks 2020.1791.
  
Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå 
kommunstyrelsen att tillsammans med Polismyndigheten Region Syd avge 
föreslaget medborgarlöfte för 2020.

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

50



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

Ksau § 128 Dnr KS 2020/113

Personalärende

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommundirektör Britt-Marie 
Börjesson medges fortbildning inom Stellar Executive Program 2020 med 47 
tkr, vilket täckes inom befintlig budgetram för anslag kommundirektör.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar kommundirektörens möjlighet 
till fortbildning.  
    
Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) föreslår att arbetsutskottet ska besluta att kommundirektör 
Britt-Marie Börjesson medges fortbildning inom Stellar Executive Program 
2020 med 47 tkr, vilket täckes inom befintlig budgetram för anslag 
kommundirektör.

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

Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
HR-chef Johan Lexfors
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