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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
12 augusti 2020

Plats och tid Äppelkriget, Kommunhuset i Tomelilla, den 12 augusti 2020, 
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Beslutande Per-Martin Svensson (M), ordförande
 Leif Sandberg (C), 1:e vice ordförande
 Sara Anheden (S), 2:e vice ordförande

Per Gustafsson (SD)

Övriga närvarande Se sidan två.

Utses att justera Sara Anheden (S)   
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och tid 
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Sekreterare  

Johan Linander

Ordförande
Per-Martin Svensson
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Sara Anheden (S)   

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 12 augusti 2020

Datum då anslaget sätts upp 18 augusti 2020

Datum då anslaget tas ned 14 september 2020

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs Torg 16

Underskrift
Johan Linander

1



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
12 augusti 2020

Justerandes sign

Övriga närvarande Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Kanslichef Johan Linander
Plan och byggchef Ingrid Järnefelt
VA-strateg Christina Jönsson
Erik Woode, Gasum (via länk vid egen dialogpunkt)
Emma Gunnarsson, Gasum (via länk vid egen dialogpunkt)
Mikael Erlandsson, Gasum (via länk vid egen dialogpunkt)

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

§ 158 Ändringar i föredragningslistan
§ 159 Dialoger och informationsärenden
§ 160 Sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2021
§ 161 Särskild beredning för organisations- och arvodesfrågor 2020-2022
§ 162 Uppdrag att arbeta fram landsbygds- och tätortsprogram
§ 163 Återrapport - Gemensamt verksamhetshus för socialpsykiatri, café 

Kryddan, Soffta med mera
§ 164 Utökad investeringsram för VA 2020
§ 165 Ny finansieringsmodell för beräkning av medlemsavgift för 

Kommunförbundet Skåne
§ 166 Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för 

Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
§ 167 Remissvar Region Skånes tågstrategi
§ 168 Yttrande Nya trafikföreskrifter för väg 13
§ 169 Natur och parkprogram (tematiskt tillägg till översiktsplan 2025 med utblick 

mot 2040)
§ 170 Plan för exploateringsredovisning
§ 171 Beslut om samråd gällande detaljplan för Västra Industriområdet syd
§ 172 Beslut om samråd gällande detaljplan för östra Industriområdet
§ 173 Beslut om samråd för Detaljplan för Lunnarps IP
§ 174 Planuppdrag för ny detaljplan för Tallen 14
§ 175 Ändring av planuppdrag Baneret 13
§ 176 Svar på initiativärende - Jämställ maktbalansen i ÖKRAB:s styrelse
§ 177 Svar på motion angående klimatanpassning
§ 178 Svar på motion - Vita jobb
§ 179 Svar på medborgarinitiativ - Namnförslag till sporthallen, Österlenhallen
§ 180 Svar på medborgarinitiativ - Tydligare skyltning till sporthallen
§ 181 Svar på medborgarinitiativ - Tavlor med hundbajspåsar till Smedstorp
§ 182 Medborgarinitiativ - Sänk tillåten hastighet utefter Gårdlösavägen
§ 183 Anmälningsärenden ksau den 12 augusti 2020
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

Ksau § 158 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 Erik Woode, Emma Gunnarsson och Mikael 
Erlandsson, Gasum, läggs till.

_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

Ksau § 159 Dnr KS 2020/1

Dialoger och informationsärenden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Plan och byggchef Ingrid Järnefelt informerar bland annat om följande: 

- Information om markköp och byggnadsprojekt i Brösarp. 
Samhällsbyggnadsnämnden hanterar markköp/-försäljning och VA-
frågor. De delar som gäller planfrågor kommer tillbaka till 
kommunstyrelsen vid behov.

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson informerar bland annat om följande: 
- Diskussion om testning av antikroppar. Arbetsutskottet beslutar att 

avvakta den fortsatta dialogen mellan Kommunförbundet Skåne och 
Region Skåne.

Erik Woode, Emma Gunnarsson och Mikael Erlandsson, Gasum, informerar 
bland annat om följande:

- Uppföljning från Gasums besök hos kommunstyrelsens arbetsutskott 
den 29 januari 2020. 

- Genomgång av hur företaget har arbetat vidare med projektet 
inklusive den lokaliseringsutredning som har genomförts.

Kanslichef Johan Linander informerar bland annat om följande:
- Genomgång av rättsliga tvister: Under ett år överklagas ett stort 

antal av de beslut som kommunen fattar. Det handlar om runt 100 
rättsliga tvister om året som avgörs av förvaltningsrätten, 
tingsrätten, länsstyrelsen eller annan rättslig instans. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

§ 159 forts.

- När Tomelilla kommuns beslut överklagas så vinner vi i 80-90 
procent av fallen, men det skiljer sig relativt mycket mellan de 
olika typerna av beslut. Exempelvis har inget upphandlingsmål 
eller laglighetsprövning förlorats de tre senaste åren. Det är 
mycket vanligt att beslut om ekonomiskt bistånd överklagas och 
de fallen vinner vi till mer än 90 procent. Mål som gäller LVU och 
LVM vinner vi i princip till 100 procent. Mål som gäller LSS, 
bistånd enligt SoL och bostadsanpassning vinner vi till ca 85 
procent. Mål gällande strandskyddsdispens har förlorats i nästan 
40 procent av fallen, mål gällande bygglov vinns däremot i ca 80 
procent av fallen. Även överförmyndarnämnden har många 
överklagade beslut, men nämnden vinner i ca 90 procent av fallen.

- När Tomelilla kommun väljer att överklaga andra myndigheters 
beslut så är kommunen betydligt mindre framgångsrik. Det stora 
antalet de senaste åren har gällt undersökningstillstånd enligt 
minerallagen och där har kommunen förlorat samtliga mål. 

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.2430.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

Ksau § 160 Dnr KS 2020/119

Sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesplan 2021 inklusive 
riktlinjer för styrelser och nämnder.

Kommunfullmäktige beslutar att hålla sammanträden den 15 februari, 22 
mars, 3 maj, 21 juni, 20 september, 1 november och 6 december 2020.

Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges presidium får bestämma 
platsen för kommunfullmäktiges sammanträden.

Kommunfullmäktige beslutar att sammanträden ska tillkännagivas på 
anslagstavlan på kommunens hemsida.

Ärendebeskrivning
I enlighet med kommunallagen 5 kap. 12 § överlämnas härmed förslag till 
sammanträdeslista för kommunfullmäktige 2021.

Utgångspunkten är att hålla sammanträde med kommunfullmäktige var sjätte 
vecka liksom under 2020. Det innebär fyra sammanträden under våren och 
tre under hösten, dvs. sju totalt under 2021 (sex under 2020, sju under 2019).

När kommunstyrelsen och nämnderna fastställer sina sammanträdesplaner 
ska helgdagar undvikas och skollov bör undvikas. De lov och helgdagar som 
kan inverka på mötesplaneringen för 2020 är: Sportlov 22-26 februari, 
påsklov 29 mars-5 april, valborg 30 april-1 maj, Kristi Himmelsfärdslov 13-
14 maj, nationaldagen 6 juni, samt höstlovet den 25-29 oktober.

Kommunfullmäktige föreslås ha sina sammanträden förlagda till måndagar, 
enligt följande:

- 15 februari 
- 22 mars 
- 3 maj
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

§ 160 forts.

- 21 juni 
- 20 september
- 1 november
- 6 december

Kommunfullmäktiges sammanträden startar i normalfallet kl. 19.00. 
Budgetsammanträdet den 21 juni föreslås dock starta kl. 15.00. Det står 
kommunfullmäktiges presidium fritt att vid behov tidigarelägga 
sammanträdestiden.

Sammanträdesplanen ska inte uppfattas som kallelse till sammanträde. 
Särskild kallelse kommer att utsändas minst tio dagar före varje 
sammanträde. Ledamot som blir förhindrad att närvara vid ett sammanträde 
ska meddela detta till kansliavdelningen så snart som möjligt, gärna 
omgående efter kallelsen har mottagits. Även ersättare kan med fördel 
meddela förhinder till kansliavdelningen.

Kommunfullmäktiges presidium föreslås få besluta om plats för fullmäktiges 
sammanträden under 2021.

Kommunfullmäktiges sammanträden tillkännages på Tomelilla kommuns 
officiella digitala anslagstavla.

Kommunstyrelsen, nämnder, utskott och beredningar beslutar om sina 
sammanträdesplaner för 2021. Samråd med kanslienheten bör dock ske 
innan beslut om sammanträdesdagar fattas.

Inriktningen för 2021 är liksom 2020 att justerat protokollsutdrag alltid ska 
kunna skickas med nästa sammanträdesnivås ordinarie kallelse. Det innebär 
exempelvis att kommunstyrelsen behöver hålla sina sammanträden i så god 
tid att protokollet hinner bli justerat före utskicket till kommunfullmäktige. 
Ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara kansliet till handa 
senast nio dagar före sammanträdet.

Alla ärenden som går att planera ska läggas in i sammanträdesplanen så att 
tidsplanen håller. Därutöver finns det ärenden som inte går att planera och 
givetvis måste det finnas utrymme för ”akutärenden”, men inget ärende får 
bli akut på grund av dålig planering.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

§ 160 forts.

Kommunstyrelsen antar sin sammanträdesplan för 2021 den 7 oktober 2020 
och kommunstyrelsens arbetsutskott antar sin sammanträdesplan för 2021 
den 14 oktober 2020. Därefter kan nämnder och övriga utskott fatta beslut 
om sina sammanträdesplaner för 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesplan 2021 inklusive 
riktlinjer för styrelser och nämnder.

Kommunfullmäktige beslutar att hålla sammanträden den 15 februari, 22 
mars, 3 maj, 21 juni, 20 september, 1 november och 6 december 2020.

Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges presidium får bestämma 
platsen för kommunfullmäktiges sammanträden.

Kommunfullmäktige beslutar att sammanträden ska tillkännagivas på 
anslagstavlan på kommunens hemsida.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.xxx
_________

  
  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

Ksau § 161 Dnr KS 2020/145

Särskild beredning för organisations- och 
arvodesfrågor 2020-2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en särskild beredning för 
organisations- och arvodesfrågor med uppdrag fram till valet 2022 med en 
representant från varje i Tomelilla kommuns fullmäktige invalt parti. 

Kommunfullmäktige beslutar att välja xx (X) till ordförande och yy (Y) till 
vice ordförande i beredningen. Till sekreterare i beredningen utses 
kanslichefen.

Kommunfullmäktige beslutar att den särskilda beredningen ges i uppdrag att 
lämna förslag på organisationsförändringar och ersättningsbestämmelser för 
förtroendevalda inför mandatperioden 2023-2026. Arbetet ska bedrivas så att 
förslag kan behandlas av kommunfullmäktige under våren 2022, förslag vad 
gäller antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska dock lämnas senast i 
oktober 2021.

Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av beredningens arbete sker ur 
kommunstyrelsens buffert för oförutsedda kostnader.

Ärendebeskrivning
Inför varje mandatperiod finns det behov att se över Tomelilla kommuns 
politiska organisation samt reglementet om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda. Behov förändras och möjligheter till effektivisering och en 
stärkt demokrati ska ses över. 

För framtagande av beslutsunderlag i dessa frågor bör en särskild beredning 
tillsättas bestående av en representant från varje parti som är invalt i 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige bör också välja ordförande för 
beredningen samt en vice ordförande. Därutöver bör kanslichefen väljas till 
sekreterare i beredningen.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

§ 161 forts.

Beredningen får ett brett uppdrag och har möjlighet att vända på alla stenar 
de önskar vad gäller Tomelilla kommuns politiska organisation och 
reglementet om ekonomiska förmåner till förtroendevalda. Beredningen ska 
även begrunda hur förvaltningsorganisationen bäst ska kunna passa den 
politiska organisationen, även om det är kommundirektören som beslutar om 
förvaltningens organisation.

Enligt kommunallagen 5 kap 7 § måste beslut om att ändra antalet ledamöter 
i fullmäktige fattas före utgången av februari månad valåret. För att ärendet 
ska kunna hanteras på kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2022 
behöver beredningen lämna sitt förslag i denna del senast i oktober 2021.

I övrigt ska beredningsarbetet bedrivas så att förslag kan behandlas av 
kommunfullmäktige senast under våren 2022.

Finansiering av beredningens arbete sker ur kommunstyrelsens buffert för 
oförutsedda kostnader.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en särskild beredning för 
organisations- och arvodesfrågor med uppdrag fram till valet 2022 med en 
representant från varje i Tomelilla kommuns fullmäktige invalt parti. 

Kommunfullmäktige beslutar att välja xx (X) till ordförande och yy (Y) till 
vice ordförande i beredningen. Till sekreterare i beredningen utses 
kanslichefen.

Kommunfullmäktige beslutar att den särskilda beredningen ges i uppdrag att 
lämna förslag på organisationsförändringar och ersättningsbestämmelser för 
förtroendevalda inför mandatperioden 2023-2026. Arbetet ska bedrivas så att 
förslag kan behandlas av kommunfullmäktige under våren 2022, förslag vad 
gäller antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska dock lämnas senast i 
oktober 2021.

Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av beredningens arbete sker ur 
kommunstyrelsens buffert för oförutsedda kostnader.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

§ 161 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks.2020.2431.
_________

  
  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

Ksau § 162 Dnr KS 2020/150

Uppdrag att arbeta fram landsbygds- och 
tätortsprogram

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen och dess förvaltning i 
uppdrag att i en förankrande arbetsprocess utarbeta landsbygds- och 
tätortsprogram. Syftet med arbetet är att säkerställa strategier för välmående 
och tillväxt både på landsbygden och i kommunens tätorter. Ambitionen är 
dessutom att förbättra invånarnas delaktighet inför beslut och öka 
delaktigheten. Arbetet ska utgå från översiktsplanens inriktningar och utgöra 
en strategi för långsiktig tillväxt i hela Tomelilla kommun. 

Ärendebeskrivning
Alliansen i Tomelilla kommun föreslår att kommunfullmäktige ger uppdrag 
att i en bred förankrande process ta fram landsbygds- och tätortsprogram. 
Sannolikt kommer detta uppdrag mynna ut i två program med gemensam bas 
i Översiktsplanen som antogs 2018. 

Syftet med arbetet och planerna är dels att säkerställa strategier för tillväxt på 
landsbygden och i tätorterna, dels att säkerställa landsbygdsperspektivet i den 
kommunala organisationen samt se till att invånarnas delaktighet inför beslut 
och planering ökar.

Tomelilla kommun är en kommun som till stor del består av det vi i dagligt 
tal kallar landsbygd, samtidigt har vi en flerkärnighet som är unik med många 
mindre byar och tätorter. Tomelilla kommun är en tillväxtkommun och hela 
kommunen har en god potential att vara en aktiv del i detta. Småföretagandet 
och bra offentlig service, såsom skolor, förskolor, kollektivtrafik måste i 
samklang skapa grund för denna utveckling. 
 
Möjligheterna att bygga i och kring våra byar liksom i attraktiva lägen på 
landsbygden är en av vår bygds styrkor, som vi som kommun ska utveckla, så 
att fler kan få etablera sig på Österlen. Vi ska genom detta arbete bli bättre på 
att visa möjligheter, mångfald och även snäppa upp attraktivitet. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

§ 162 forts.

Maten är viktig på Österlen. Matens resa från jord och stall till bord är central 
för hela Tomelilla kommun – där den svenska djurhållningen står för god 
djuromsorg, säker mat, öppna landskap, miljöhänsyn och fler arbetstillfällen. 
Här har också de gröna näringarnas potential en huvudroll i omställningen till 
ett mer hållbart samhälle. De värden naturen och den biologiska mångfalden 
bidrar till är också mycket viktiga resurser för den växande besöksnäringen i 
vår kommun.

Arbetet med programmen ska vara klara i slutet på 2021, med hänsyn till 
Covid-19 kan kommunstyrelsen förlänga denna arbetstid och då meddela 
kommunfullmäktige detta.

Ekonomiska konsekvenser
Två samordnade planarbeten kommer medföra ökade kostnader för 
förvaltning på kort sikt, då bland annat arbetet med planerna kommer kräva 
utökad dialog med tex föreningsliv och invånare. Bedömningen görs att 
dessa uppdrag kan hanteras inom ram. På medellång sikt bedöms planarbetet 
vara positivt ur ekonomiskt hänseende då effekterna då kommer från arbetet. 

Barnperspektivet
Barn och ungas uppväxtvillkor är angelägna och viktiga både på landsbygd 
och i tätort. Ett planarbete bedöms vara positivt för att utveckla fler goda 
uppväxtmiljöer.

Miljöperspektivet
Det bedöms som positivt att de potentialer som landsbygden har både 
avseende de gröna näringarna, men även ekosystemtjänster blir synligare i 
och med arbetet.

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen och dess förvaltning i 
uppdrag att i en förankrande arbetsprocess utarbeta landsbygds- och 
tätortsprogram. Syftet med arbetet är att säkerställa strategier för välmående 
och tillväxt både på landsbygden och i kommunens tätorter. Ambitionen är 
dessutom att förbättra invånarnas delaktighet inför beslut och öka 
delaktigheten. Arbetet ska utgå från översiktsplanens inriktningar och utgöra 
en strategi för långsiktig tillväxt i hela Tomelilla kommun.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

§ 162 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg, handlingsid: 
Ks 2020.2407.
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

14



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

Ksau § 163 Dnr KS 2019/200

Återrapport - Gemensamt verksamhetshus för 
socialpsykiatri, café Kryddan, Soffta med mera

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att 
återkomma med förslag till vård och omsorgsnämnden samt familjenämnden 
senast i december 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vi sitt sammanträde 4 december 
2019, Ksau § 265/2019, att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjlighet 
för lokalsamordning för olika verksamheter inklusive LSS fritidsverksamhet.

Bakgrund och nuläge
I Tomelilla finns mötesplatser och aktivitetslokaler för flera olika målgrupper. 
Fritidsgården Soffta, som riktar sig till ungdomar från mellanstadiet och upp 
till 18 år. Även LSS-verksamheten använder Soffta för fritids- och 
kulturaktiviteter en dag per vecka. Träffpunkten REBUS, som är en öppen 
verksamhet inom socialpsykiatrin, samt Café Kryddan som är en träffpunkt 
för äldre. Gemensamt för dessa är att de har som målsättning att innehåll och 
utbud ska anpassas efter målgrupp och behov. Samtliga lokaler står oanvända 
under vissa tider och dagar, beroende på inriktning och målgrupp.

Genom att samordna lokaler för öppen verksamhet kan nyttjandegraden och 
möjligheten för att delta i aktiviteter som mer bygger på intresse än 
exempelvis ålder öka. Samordningen stödjer också målet att aktiviteterna som 
erbjuds för socialpsykiatrin och LSS målgrupp ska främja delaktigheten och 
inkluderingen i samhället.

Att mötas över generationsgränserna har många positiva effekter. Forskning 
visar att kontakten mellan generationer skapar trygghet för barn och unga 
och ger äldre livsinnehåll. Mötesplatser som främjar möten mellan 
generationer är viktiga och kommunen bör bidra till att sådana skapas.
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Nuvarande lokaler
 Träffpunkten REBUS finns idag på SOL-huset som ligger bakom 

folkhögskolan. Förutom träffpunkten har flera olika verksamheter 
inom stöd- och omsorg, kontorslokaler i byggnaden. 

 Soffta fritidsgård finns i en externt förhyrd lokal (Hemma på Österlen 
AB) i lokaler vid torget. Lokalen är på 440 kvm fördelat på två plan. 
På det övre planet finns öppna ytor för bland annat samvaro, café och 
biljard. På nedre plan finns bland annat shuffleboard men även rum 
för mer enskilda aktiviteter. Lokalen är tillgänglighetsanpassad och har 
hiss mellan våningsplanen. Lokalen är bemannad på eftermiddagar 
tisdag-söndag samt kvällstid onsdag-söndag.

 Café Kryddan ligger i avskild del i ena änden av det särskilda boendet 
Byavångshemmet. Förutom en cafédel finns det flera olika lokaler att 
använda för planerade och spontana aktiviteter eller boka för 
föreningsverksamhet. Källarplanet innehåller också utrymme för bastu 
och lokal för gymnastik. För att få tillträde till lokalerna på andra tider 
än då caféet har öppet måste man idag ringa in till Byavångshemmet. 
Lokalen är bemannad mellan kl.09.00-15.00 måndag-fredag.

Gemensamt verksamhetshus
Ett gemensamt verksamhetshus kräver utrymme för både aktiviteter riktade 
till särskilda målgrupper och möjlighet till öppna aktiviteter. Utredarens 
bedömning är att ingen av nuvarande lokaler uppfyller detta krav på egen 
hand. Lokalerna är, var och en, för små för att klara av att erbjuda 
målgruppernas behov av aktiviteter på samma tider. Om nuvarande Café 
Kryddan ska kunna användas som fritidsgård krävs ombyggnation, då den 
idag är integrerad i samma huskropp som det särskilda boendet 
Byavångshemmet.

Ett gemensamt verksamhetshus kan också definieras som den planeringsyta 
som medger organisering av aktiviteter i flera lokaler, både riktade och 
öppna, samt möjliggör deltagande utifrån intresse och inte enbart ålder.

Samordning av befintliga verksamhetshus
Utredaren bedömer att det finns förutsättningar att utveckla Soffta och Café 
Kryddan till att erbjuda fler aktiviteter, både gemensamma och riktade, och 
ökade öppettider genom samordnad planering. Ett gemensamt 
verksamhetshus som nyttjar de båda lokalernas förutsättningar på bästa sätt 
och som också välkomnar föreningar och civilsamhället att bidra till 
aktiviteter för invånarna i Tomelilla, unga som gamla.
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Träffpunkten REBUS föreslås integreras i lokalerna på Café Kryddan, där 
finns också möjlighet till en avskild lokal för målgruppen med en separat 
ingång om så önskas. Detta för att tillgodose deltagarnas behov av tillgång till 
en lugn miljö. Integreringen av REBUS bedöms öka både tillgänglighet och 
kvalitet och även ge möjlighet till anpassad arbetsträning i en inkluderande 
miljö.

LSS fritid och kultur använder redan Soffta en kväll i veckan. Verksamheten 
samverkar också med exv. Friskis&Svettis i sitt aktivitetsutbud. 
Aktivitetsutbudet skapas främst av brukarna själva, då delaktighet och 
inkludering är ledord. Att öppna för en gemensam samplaneringsyta ökar 
också valfriheten och möjligheten för LSS fritid och kultur. LSS 
tillsynsverksamhet, dvs fritidsverksamhet enligt LSS för ungdomar över 12 
år, har som en del i sitt uppdrag att stödja ungdomarna till en aktiv fritid och 
bör därför också inkluderas i samplaneringen.

För att möjliggöra samplanering av aktiviteter och gemensam användning av 
lokalerna behöver tillgängligheten för att nyttja lokalerna öka. Både Soffta 
och Café Kryddan behöver kompletteras med ett gemensamt TAGG-system 
samt med en knappsats för larm. 

För att skapa trygghet och tydlighet behöver man också kunna stänga mellan 
Café Kryddan och det särskilda boendet Byavångshemmet, främst på helger 
och kvällar då Café Kryddan inte är bemannad av personal. Interiören på 
Café Kryddan behöver uppdateras och moderniseras så att lokalerna lättare 
kan anpassas till olika aktiviteter.

Bedömning av för- och nackdelar av de olika förslagen
Ett gemensamt verksamhetshus för socialpsykiatri, Café Kryddan, Soffta och 
LSS fritid- och kultur som bygger på en enda gemensam lokal är, enligt 
utredaren, inte möjlig. Däremot bedöms möjligheten till samplaneringen av 
lokalanvändning och utbud på Soffta och Café Kryddan som goda. 

Nackdelen med att verksamheterna bedrivs i två lokaler är att möte mellan 
generationer inte sker lika spontant. Målgrupperna som idag använder Soffta 
och Café Kryddan kan också känna ett ägandeskap för lokalerna som 
möjligtvis kan försvåra inkluderingen av andra målgrupper.

Fördelen med att fortsättningsvis använda både Café Kryddans och Sofftas 
nuvarande lokaler är att möjligheten till utökat utbud av aktiviteter för 
samtliga målgrupper ökar. 

17



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

§ 163 forts.

De verksamheter som idag bedriver verksamhet i respektive lokaler är 
positiva till de möjligheter som samplanering och samarbete skapar.

Slutsats och förslag
Förvaltningens bedömning är att någon total samlokalisering inte är möjlig 
med dagens lokaler. Lokalen REBUS föreslås avvecklas och dess verksamhet 
integreras i Café Kryddans lokal. De andra två lokalerna - Soffta och Café 
Kryddan - förslås finnas kvar med den huvudsakliga inriktning de har idag 
men att lokalerna öppnas upp för nya användningsområden och samplaneras. 
LSS målgrupp föreslås inkluderas i planeringen.

Det finns goda möjligheter att genom samplanering av aktiviteter på både 
Soffta och Café Kryddan öka både utbud och möjligheten till möte mellan 
generationer. Utredarens förslag är att ett gemensamt verksamhetshus 
definieras utifrån en enda samplaneringsyta, men att de fysiska lokalerna är 
två stycken. Förvaltningen har redan tillgång till en plattform som stödjer 
detta. Detta och är ett nytt verktyg som bland annat möjliggör samplanering 
och kommunikation med civilsamhällets olika verksamheter och mellan de 
kommunala verksamheterna. 
  
Beslutsunderlag
Utredning gemensamt verksamhetshus, socialchef Viweca Thoresson, 
handlingsid: Ks 2020.2432.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 265/2019, handlingsid: Ks 2019.3826.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 265/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda möjlighet för lokalsamordning för olika verksamheter inklusive LSS 
fritidsverksamhet.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) föreslår att arbetsutskottet ska besluta att ge 
förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till vård och 
omsorgsnämnden samt familjenämnden senast i december 2020.
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Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med Per-Martin Svenssons förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Socialchef Viweca Thoresson
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Ksau § 164 Dnr KS 2019/57

Utökad investeringsram för VA 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut och förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar utöka investeringsramen för VA år 2020 från 
22 miljoner kr till 36 miljoner kr.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram ytterligare underlag inför kommunstyrelsens sammanträde den 26 
augusti 2020.

Ärendebeskrivning
VA-verksamheten behöver genomföra många viktiga och prioriterade 
investeringsprojekt den närmaste tiden. Vi har i avtal förbundit oss till att 
genomföra projekt som Tomelilla kommun ska finansiera och Simrishamn 
betalar större delen av kapitaltjänstkostnaderna för. Inför budget 2020 
presenterades aktuella investeringar inom VA-verksamheten för 2020 och 
fyra år framåt. Under hösten och vintern har förutsättningarna för flera olika 
projekt förändrats. Investeringsvolymen för aktuella projekt presenterades 
för investeringsberedningen 2019 och uppgick till följande belopp:

 år 2020 22,0 miljoner kr
 år 2021 27,6 miljoner kr
 år 2022 26,2 miljoner kr
 år 2023 20,8 miljoner kr
 år 2024 22,2 miljoner kr

Dessa belopp har legat som grund för taxeberäkningar de kommande åren. 
Nu har flera projekt dragit iväg i kostnad och ett nytt har tillkommit som 
anses vara helt nödvändigt att genomföra. De förändringar som har skett är 
främst följande:

Utbyggnad av vattenledning mot Kivik
Bedömd kostnad 15,0 mkr. Nuvarande kostnadsbedömning 18,5 mkr. 
Ledningen finansieras till stor del av Simrishamn men Tomelilla står för 
investeringen. 
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Utbyggnad av Brösarps vattenverk
Tidigare av konsult bedömd kostnad 5,0 mkr. Nuvarande bedömning efter 
att verket är projekterat med större reservoarvolymer, personalrum mm är 
bedömningen ca 13 mkr. Finansieras till 78 % av Simrishamn men Tomelilla 
står för investeringen.

Ombyggnad och utbyggnad av Smedstorp vattenverk
1,5 mkr i budget för en enklare ombyggnad. Under 2019 steg nitrathalterna 
till en nivå som gränsade till icke tjänligt. Efter utredning beslöts att större 
åtgärder måste till för att säkra vattenkvaliteten. Vi levererar en stor del av 
vattnet från Smedstorp till Gärsnäs (Simrishamn) och har ett avtal om minsta 
leverans till Simrishamn på 200 000 m3/år. Verket bedöms som strategiskt 
viktigt. Anbud för ombyggnad uppgår till 14,0 mkr. 

Relining avloppsledning till Rosendal
Detta projekt hade senarelagts men bedömdes som akut varför en delsträcka 
relinades under våren. Investering 1,2 mkr som inte var med i budgeten. 

Kombinerade ledningar
Dessa projekt syftar i första hand till att minska risken för 
källaröversvämningar. I projekten kompletteras med en dagvattenledning och 
utbyte av vattenledningar. Budgeterade medel 4 mkr. Omprioritering genom 
att skjuta fram Fågeltofta ARV ökar budgeten för kombinerade ledningar till 
8 mkr. Kostnader för Sjöstedts väg, Uppfartsgatan och Västergatan kommer 
att uppgå till 11,7 mkr. 

Sammanfattning
Omprioriteringar har gjorts och andra projekt har flyttats fram i tiden. De 
projekt som nu ligger med i planeringen är viktiga projekt som verksamheten 
anser måste genomföras. Det som främst sticker ut är Smedstorps vattenverk 
som har tillkommit som en nödvändig investering. För att minska risken för 
källaröversvämningar har saneringsområden där vi har kombinerade 
ledningar prioriterats. För att kunna genomföra dessa projekt behöver 
investeringsbudgeten för år 2020 ökas från 22 mkr till 36 mkr. Behovet av 
investeringsmedel är högt men de kapitaltjänstkostnader som belastar 
Tomelillas VA-kollektiv och därmed påverkar taxan är enligt prognosen 22 
miljoner, dvs lika med budgeterad nivå. 
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Ekonomiska konsekvenser
Tomelilla kommun måste finansiera mer investeringar än vad som ligger i 
budgeten år 2020 men kompenseras med intäkter som täcker upp de ökade 
kapitaltjänstkostnaderna. 

Barnperspektivet
Många av investeringarna innebär att anläggningarna bibehålls i god 
kondition för kommande generationer.

Miljöperspektivet
Separering av kombinerade system innebär minskade bräddningar av orenat 
vatten till gagn för miljön. Det innebär också minskad energiåtgång då 
regnvatten som idag tillförs ledningarna inte behöver pumpas via våra 
ledningssystem och reningsverk.

Uppföljning
Effekten av investeringarna redovisas via uppföljning av nyckeltal där VA-
verksamheten har tydliga mål i sin verksamhetsplan.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att utöka 
investeringsramen för VA år 2020 från 22 miljoner kr till 36 miljoner kr. 

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden § 54/2020, handlingsid: Ks 2020.2368.
VA-projekt investeringar 2020-2024, handlingsid: Ks 2020.2403.

Tidigare behandling
Samhällsbyggnadsnämnden § 54/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att utöka 
investeringsramen för VA år 2020 från 22 miljoner kronor till 36 miljoner 
kronor.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag 
med tillägget att arbetsutskottet ska besluta ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram ytterligare underlag inför kommunstyrelsens sammanträde den 26 
augusti 2020.
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Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med Per-Martin Svenssons förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 165 Dnr KS 2019/33

Ny finansieringsmodell för beräkning av medlemsavgift 
för Kommunförbundet Skåne

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar godkänna Kommunförbundet Skånes styrelses 
förslag på ändrad finansieringsmodell baserad på antalet invånare i de 
skånska kommunerna. 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna Kommunförbundet Skånes styrelses 
förslag att ”Medlemsavgift till Skånes Kommuner ”från och med 2021
inkluderar både nuvarande medlemsavgift och samverkansavtal och
överenskommelser enligt bilaga 1, handlingsid: Ks 2020.2280.

Kommunfullmäktige beslutar godkänna Kommunförbundet Skånes styrelses 
förslag till ram för medlemsavgiftens storlek 2021-2023, handlingsid: Ks 
2020.2281.

Ärendebeskrivning
I dag består finansieringen från de skånska kommunerna av 
Kommunförbundet Skånes verksamhet dels av en medlemsavgift dels av 
finansiering via en rad samverkansavtal och överenskommelser mellan 
kommunerna och förbundet.

Nuvarande fördelning av den årliga medlemsavgiften sker utifrån 
kommunernas samlade skatteintäkter och generella statsbidrag. Nuvarande 
fördelning bedöms inte vara transparant utifrån de verksamheter som 
Kommunförbundet Skåne bedriver. Dessutom har förändringarna mellan 
åren av avgiftens storlek ibland varierat kraftigt och försvårar både för 
förbundet och kommunerna att planera inför kommande budgetår. Därför
föreslås en ny beräkningsmodell som i stället utgår från en årlig ram som 
fördelas på medlemskommunerna utifrån antalet invånare per kommun, 
baserat på invånarantalet enligt SCB den 1 januari året innan budgetåret. 
Förändringen föreslås införas från och med budgetåret 2021.
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De olika samverkansavtal och överenskommelser som finns mellan 
kommunerna och Kommunförbundet Skåne har olika finansieringsmodeller 
och kostnaderna faktureras kommunerna årligen separat för varje 
samverkansavtal och överenskommelse.

För att uppnå en enklare översikt över vad kommunerna betalar till 
förbundet och för att tydligare kunna planera verksamheten utifrån ett 
helhetsperspektiv föreslås att ovannämnda intäktsformer slås samman med 
medlemsavgiften till en totalram: Medlemsavgift till Skånes Kommuner, som 
fördelas till kommunerna utifrån antalet invånare.

Efter beredning med samtliga medlemskommuner, såväl 
tjänstepersonsledningar och politiska ledningar beslutade Kommunförbundet 
Skånes styrelse (nedan benämnt förbundet) den 25 juni 2020 om ett förslag 
på ändrad finansieringsmodell som kommer att tas upp för beslut på 
extrainsatt förbundsmöte den 2 oktober 2020.

För att förbundsmötet den 2 oktober 2020, ska kunna godkänna en ändring 
av finansieringsmodell krävs (enligt stadgarna) att samtliga 
medlemskommuner är eniga om detta:

”§ 22 Förbundsmötet äger besluta om annan grund för årsavgiftens 
fastställande och erläggande om samtliga medlemmar är eniga härom”.
(Kommunförbundet Skånes stadgar, daterade 2011-05-13).

Om inte samtliga medlemskommuner är eniga om att anta den föreslagna
finansieringsmodellen kommer Kommunförbundet Skånes nuvarande 
finansieringsmodell att kvarstå.

Med anledning av förbundets nuvarande stadgar översänder förbundet, det 
av styrelsen beslutade ärendet inklusive bilagor och utdrag från 
sammanträdesprotokollet, för behandling i medlemskommunerna.

Svaret ska vara Kommunförbundet Skåne tillhanda senast den 29 september 
2020.
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Beslutsunderlag
Viktig information kring förslag på ändrad finansieringsmodell för beräkning 
av medlemsavgiften från och med 2021 för Skåne, handlingsid: Ks 
2020.2278.
Utdrag ur styrelseprotokoll Kommunförbundet Skåne 25 juni 2020, 
handlingsid: Ks 2020.2282.
Bilaga 1 Förteckning över samverkansavtal och överenskommelser ingående i 
ny medlemsavgift, handlingsid: Ks 2020.2280.
Bilaga 2 Totalram medlemsavgift Skånes kommuner 2021-2022, handlingsid: 
Ks 2020.2281.
  
Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) föreslår att arbetsutskottet ska besluta ställa sig bakom 
Kommunförbundet Skånes styrelses förslag på ändrad finansieringsmodell 
baserad på antalet invånare i de skånska kommunerna, att ”Medlemsavgift till 
Skånes Kommuner ”från och med 2021 ska inkludera både nuvarande 
medlemsavgift och samverkansavtal och överenskommelser enligt bilaga 1, 
handlingsid: Ks 2020.2280, samt förslag till ram för medlemsavgiftens storlek 
2021-2023, handlingsid: Ks 2020.2281.

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 166 Dnr KS 2020/146

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar bekräfta att ingången borgensförbindelse av 
den 11 mars 2003 (”Borgensförbindelse”), vari Tomelilla kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s (publ) (”Kommuninvest”)  förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Tomelilla kommun genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 
blivande borgenärer.

Kommunfullmäktige beslutar bekräfta att regressavtalet undertecknat av 
Tomelilla kommun den 21 juli 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen alltjämt gäller.

Kommunfullmäktige beslutar bekräfta att garantiavtalet undertecknat av 
Tomelilla kommun den 21 juli 2011, vari Tomelilla kommuns ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 
gäller.

Kommunfullmäktige beslutar utse kommunstyrelsens ordförande Leif 
Sandberg (C) och kommundirektör Britt-Marie Börjesson att för Tomelillas 
kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
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§ 166 forts.

Ärendebeskrivning
Tomelilla kommun har hela sin låneskuld hos Kommuninvest, för 
närvarande 300 mnkr. För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa 
möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som 
villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad 
borgensförbindelse ska ansvar solidariskt såsom för egen skuld för 
Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar, för närvarande 
291, har tecknat borgensförbindelse.

Tomelilla kommun blev medlem i Kommuninvest ekonomisk förening år 
2002 och undertecknade separat regressavtal 11 mars 2003. 
Kommunfullmäktige beslutade § 102/ 2011 att förnya avtalet.

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då 
åtagandet ingicks alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats 
genom beslut av kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Tomelilla kommun 
borgensåtagande är på väg att löpa ut. Med hänsyn till att 
borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och 
den betydelse borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är 
det av stor vikt att Tomelilla kommun fattar ett beslut i kommunfullmäktige 
som bekräftar att borgensförbindelsen fortfarande gäller samt därefter 
undertecknar en separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta 
har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare tio år.

Ekonomiska konsekvenser
Kommuninvests goda kreditvärdighet innebär bra förutsättningar för bra 
lånemöjligheter till lägre ränta än vad övriga marknaden erbjuder. 
Förutsättningar för att nyttja Kommuninvests tjänster är att Tomelilla 
kommun är medlem i föreningen och därmed också tecknar separat 
regressavtal. 

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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§ 166 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar bekräfta att ingången borgensförbindelse av 
den 11 mars 2003 (”Borgensförbindelse”), vari Tomelilla kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s (publ) (”Kommuninvest”)  förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Tomelilla kommun genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 
blivande borgenärer.

Kommunfullmäktige beslutar bekräfta att regressavtalet undertecknat av 
Tomelilla kommun den 21 juli 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen alltjämt gäller.

Kommunfullmäktige beslutar bekräfta att garantiavtalet undertecknat av 
Tomelilla kommun den 21 juli 2011, vari Tomelilla kommuns ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 
gäller.

Kommunfullmäktige beslutar utse kommunstyrelsens ordförande Leif 
Sandberg (C) och kommundirektör Britt-Marie Börjesson att för Tomelillas 
kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 
2020.2404.
Kommunfullmäktige § 102/2011, handlingsid: Ks 2011.48363.
_________

  
  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 167 Dnr KS 2020/141

Remissvar Region Skånes tågstrategi

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Sydöstra Skånes 
Samarbetskommittés gemensamma remissvar, handlingsid: Ks 2020.2406.

Ärendebeskrivning
Region Skåne har översänt förslag till Tågstrategi för utveckling av den 
regionala tågtrafiken i Skåne för yttrande senast den 11 september 2020. 

Sydöstra Skånes samarbetskommitté (SÖSK) har tagit fram ett gemensamt 
remissyttrande för Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner 
som kommunalrådet och oppositionsrådet i de fyra kommunerna erbjuds att 
skriva under.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Sydöstra Skånes 
Samarbetskommittés gemensamma remissvar, handlingsid: Ks 2020.2406.

Beslutsunderlag
Yttrande Region Skåne remiss tågstrategi, handlingsid: Ks 2020.2406.
Remissversion – Tågstrategi Region Skåne, handlingsid: Ks 2020.2405.
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 168 Dnr KS 2020/142

Yttrande Nya trafikföreskrifter för väg 13

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Sydöstra Skånes 
Samarbetskommittés gemensamma remissvar, handlingsid: Ks 2020.2435.

Ärendebeskrivning
Ystads och Sjöbo kommuner har fått en remiss gällande förslag till nya 
föreskrifter för väg 13, Skåne län samt upphävande av Vägverkets 
föreskrifter (VVFS 2009:321) om hastighetsbegränsning på väg 13 i Skåne 
län. Remissen omfattar väg 13 i Skåne sträckan Ystad - Ängelholm och 
innehåller förslag till nya föreskrifter med tillhörande konsekvensutredning. 

De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 december 2020. Synpunkter 
på remissen ska skickas till Trafikverket senast den 18 september 2020. De 
fyra kommunerna i Sydöstra Skånes Samarbetskommitté svarar gemensamt.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Sydöstra Skånes 
Samarbetskommittés gemensamma remissvar, handlingsid: Ks 2020.2435.

Beslutsunderlag
Yttrande Nya trafikföreskrifter för väg 13, handlingsid: Ks 2020.2435.
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 169 Dnr KS 2020/147

Natur och parkprogram (tematiskt tillägg till 
översiktsplan 2025 med utblick mot 2040)

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar ställa ut Natur- och parkprogrammet – Tematisk 
tillägg till översiktsplanen för samråd.

Ärendebeskrivning
Varje kommun skall ha en kommuntäckande översiktsplan. Planen är ett 
styrdokument som beskriver kommunens långsiktiga planering och 
ställningstaganden vad gäller användningen av mark- och vattenområden. 
Översiktsplanen är inte bindande. Tomelillas gällande översiktsplanen vann 
laga kraft 19 februari 2019.

Tematiskt tillägg till översiktsplanen kan göras för frågor av allmänt intresse 
som inte tagits upp eller behandlats tillräckligt i den kommunövergripande 
översiktsplanen. Ett tillägg behandlar hela kommunen och innebär att 
avvägningar görs mellan olika intressen. Detta dokument, Natur- och 
parkfrågor i Tomelilla kommun, är en ändring i form av Tematiskt tillägg till 
gällande översiktsplan. Tillägget ersätter Tomelilla kommuns nuvarande 
naturvårdsprogram. Förslaget har utarbetats av 
Samhällsbyggnadsavdelningen.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott (Kssamu) har fattat följande 
beslut om natur- och parkprogrammet:
Utmaningar i Utmaningar i natur- och parkprogrammet 2018-03-09 § 45.
Syfte för natur- och parkprogram för Tomelilla kommun 2016-09-21 § 14.
LONA-projekt; Naturvårdsstrategi för Tomelilla kommun – fokus på 
naturvärden, ekosystem-tjänster, skola, friluftsliv och rekreation 2015-04-22 § 
27.

Arbetet med natur- och parkprogrammet har omfattat en fas med 
kunskapsuppbyggnad med en dialogfas. Arbete har sammanfattats i ett 
formellt förslag till ändring av översiktsplanen som har remitterats till
nämnder och andra organisationer. 
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§ 169 forts.

Synpunkterna har arbetats in och sammanställts i det förslag som nus ska 
skickas ut på samråd.

Efter samrådet ställs förslaget ut för granskning. Efter granskningen ställer 
kommunen samman de synpunkter som kommit fram och redovisar de 
förslag som synpunkterna gett anledning till. Därefter kan 
Kommunfullmäktige besluta om ändring av översiktsplanen. Förslaget ska 
under den formella processen hållas tillgängligt på lämpliga lokaler i 
kommunen. 
Arbetet har utförts delvis med extern finansiering från Länsstyrelsen Skåne i 
enlighet med beslut om bidrag 2015-03-20.
Programmet innehåller beskrivningar och ställningstaganden rörande 
områden med sammanhängande och kvalitativa natur- och vattenstrukturer, 
ekosystemtjänster, samt tätortsnära områden och trakter av stor betydelse för 
människan.

Programmet är indelat i denna inledning och fyra delar som behandlar 
sakområden:
Natur- och parkprogrammets strategidel med utmaningar och 
ställningstaganden
Områdesbeskrivningar
Artöversikter
Ekosystemtjänster (detta avsnitt kommer att byggas ut baserat på 
remissvaren)
Ekologiska strukturer i det skogliga och odlingsbara landskapet

Syfte med dokumentet är:
• att vara en aktuell och samlad redovisning av kommunens befintliga och 
potentiella naturvärden
• att vara ett redskap för kommunens politiker och tjänstemän i arbetet med 
fysisk planering
• att vara vägledande i kommunens arbete med naturvård, miljömål och 
friluftsliv
• att peka ut områden med stor betydelse för naturvård, miljömålsarbete och 
friluftsliv
• att till skolor och allmänhet förmedla kunskap om kommunens höga 
naturvärden och öka förståelsen för bevarande- och utvecklingsarbete
• att inspirera till besök och bosättning i Tomelilla kommun

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget har inga direkta ekonomiska konsekvenser.
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§ 169 forts.

Barnperspektivet
Natur- och parkprogrammet tillgodoser barns behov av rekreation och 
utevistelse i gröna och attraktiva utemiljöer. Gröna miljöer  
Natur-och parkprogrammet berör följande artiklar i barnkonventionen:
Artikel 23, barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och 
anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället.
Artikel 31, barn har rätt till lek, vila och fritid.

Miljöperspektivet
Förslaget har inga direkta konsekvenser för miljöperspektivet, men gör det 
möjligt för kommunen att söka tillgängliga stödmedel för åtgärder som kan 
leda till att miljömålen, exempelvis bättre luft och vattenkvalitet och ökad 
biologisk mångfald.

Förvaltningens förslag till beslut
Att till Kommunstyrelsen föreslå att besluta att ställa ut Natur- och 
parkprogrammet – Tematisk tillägg till översiktsplanen för samråd.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden § 50/2020, handlingsid: Ks 2020.2374.
Samrådshandling 2020-06-15 Del 1. Inledning, strategi och 
ställningstaganden, handlingsid: Ks 2020.2378.
Samrådshandling 2020-06-15 Del 2a. Områdesbeskrivningar tätorterna, 
handlingsid: Ks 2020.2379.
Samrådshandling 2020-06-15 Del 2b1. Områdesbeskrivningar övriga 
områden, handlingsid: Ks 2020.2380.
Samrådshandling 2020-06-15 Del 2b2. Områdesbeskrivningar övriga 
områden, handlingsid: Ks 2020.2381.
Samrådshandling 2020-06-15 Del 2b3. Områdesbeskrivningar övriga 
områden, handlingsid: Ks 2020.2382.
Samrådshandling 2020-06-15 Del 2b4. Områdesbeskrivningar övriga 
områden, handlingsid: Ks 2020.2383.
Samrådshandling 2020-06-15 Del 3. Artöversikter, handlingsid: Ks 
2020.2384.
Samrådshandling 2020-06-15 Del 4. Ekosystemtjänster, handlingsid: Ks 
2020.2385.
Samrådshandling 2020-06-15 Del 5. Ekologiska strukturer i det skogliga och 
odlingsbara landskapet, handlingsid: Ks 2020.2376.
_________  
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

34



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

Ksau § 170 Dnr KS 2020/130

Plan för exploateringsredovisning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar anta plan för exploateringsredovisning, 
handlingsid: Ks 2020.2185.

Ärendebeskrivning
Sedan ett par år tillbaka har byggverksamheten i Tomelilla kommun ökat 
påtagligt, och utbyggnad av nya gator och annan kommunal infrastruktur har 
återupptagits inom de områden där det sedan tidigare finns laga-kraftvunna 
detaljplaner som kan genomföras.

Det ökade intresset för att bygga i kommunen har dock lett till att ledig 
tomtmark för bostäder och industrier börjar bli en bristvara. Kommunen är 
inne i en fas där behovet av att detaljplanera för ny mark är stort. Prognosen 
är också att nya detaljplaner måste genomföras i närtid för att inte hindra 
bebyggelseutvecklingen. Det finns därför behov av att ta fram en policy för 
hur exploateringsekonomin ska planeras och redovisas.

Bifogat förslag bygger på förlagor från andra kommuner i Sverige. Förslaget 
är uppdaterat med hänsyn till den nya vägledning för Redovisning av 
kommunal markexploatering som Rådet för kommunal redovisning (RKR) 
har arbetat fram. Vägledningen i sin tur är reviderad med utgångpunkt i den 
nya Lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). 
Vägledningen har förtydligat och omprövning av tidigare ställningstaganden. 

Här har viss hänsyn tagits IASB:s råd (International Accounting Standards 
Board, en internationell organisation som arbetar för att kvalitetsförbättra 
internationell finansiell redovisning och arbeta för en internationell 
konvergens av redovisningsstandarder), som ger vägledning för när 
sanerings- och rivningskostnader ska ingå, och IAS 40 som ger vägledning 
för när mark ska betraktas som en anläggningstillgång och när 
omklassificering av fastigheter ska ske.
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§ 170 forts.

Förslaget är framtaget som en policy men eftersom beslut kan tas i 
kommunstyrelsen ska namnet istället vara plan för exploateringsredovisning i 
enlighet med reglemente för hantering av styrdokument i Tomelilla kommun.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår KS att anta 
exploateringsredovisningspolicy enligt bilaga Förslag till Policy för 
exploateringsredovisning Tomelilla.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden § 44/2020, handlingsid: Ks 2020.2186.
Förslag till Policy för exploateringsredovisning Tomelilla, handlingsid: Ks 
2020.2185.

Tidigare behandling
Samhällsbyggnadsnämnden § 44/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att anta 
exploateringsredovisningspolicy enligt bilaga Förslag till Policy för 
exploateringsredovisning Tomelilla, handlingsid: Sbn 2020.1219.

Förvaltningen får i uppdrag att se över möjligheterna att göra en ”populär 
version” av dokumentet för att uppfylla tillgänglighetslagstiftningen gällande 
klarspråk.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 171 Dnr KS 2015/307

Beslut om samråd gällande detaljplan för Västra 
Industriområdet syd

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut och förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar godkänna detaljplan för Västra Industriområdet 
syd för samråd.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att en ekonomisk kalkyl för 
försäljning av området ska tas fram till kommunstyrelsens sammanträde den 
26 augusti 2020.

Ärendebeskrivning
Senaste åren har förfrågan ökat på industrimark i Tomelilla. Syftet med 
detaljplanen är att skapa nya möjligheter för handel och industri i Tomelilla.
Kommunstyrelsen har gett samhällsbyggnad i uppdrag att utarbeta förslag till 
ny detaljplan för Östra Industriområdet syd. 

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga negativa konsekvenser för kommunen.

Barnperspektivet
Planområdets tänkta funktion riktar sig inte i huvudsak till barn. De kan 
besöka planområdet i vuxnas sällskap för att utnyttja kommande handel och 
verksamheter.

Nya separerade gång- och cykelvägar genom planområdet i västöstlig riktning 
gör området attraktivare för barn att röra sig i. De nya stråken förstärker 
kopplingen mellan tätorten och befintliga rekreationsområden väster om väg 
19. På så sätt underlättas barns möjlighet till lek och motion. 

Miljöperspektivet
Ett genomförande av detaljplanen innebär att jordbruksmark exploateras för 
att utveckla samhällsfunktioner. Uppförande av industri, handel och 
verksamheter ses som en förlängning av redan befintligt industriområde. 
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§ 171 forts.

Som kompensation för att ta ny mark i anspråk och för att kunna hantera 
dagvatten och våta områden inom planområdet införs naturmark med 
möjlighet till fördröjning. 

Planförslaget ger därmed skydd för miljön och möjliggör för rekreation inom 
planområdet. Beslutet medverkar till att kommunen uppfyller mål för 
grundvatten av god kvalitet.

Uppföljning
Efter beslut skickar förvaltningen ut förslaget på samråd. 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 
godkänna detaljplan för Västra Industriområdet syd för samråd.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse planarkitekt Therese Bruhn, handlingsid: Ks 2020.2408.
Samrådshandling Plankarta Västra Industriområdet syd, handlingsid: Ks 
2020.2409.
Samrådshandling Planbeskrivning Västra Industriområdet, handlingsid: Ks 
2020.2410.
Samrådshandling Behovsbedömning av miljöbedömning Västra 
Industriområdet, handlingsid: Ks 2020.2411.  
  
Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget 
att en kalkyl för försäljning av området ska tas fram till kommunstyrelsens 
sammanträde den 26 augusti 2020.

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Plan och byggchef Ingrid Järnefelt
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Ksau § 172 Dnr KS 2014/194

Beslut om samråd gällande detaljplan för östra 
Industriområdet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar godkänna detaljplan för Östra Industriområdet 
för samråd.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har sedan tidigare fattat ett inriktningsbeslut för att utreda 
var det är möjligt att lokalisera handel inom Norra respektive Östra 
Industriområdet Ks 2012-09-26 § 271. 2014-03-12 § 43 beslutade Ks lägga till 
handel i hela eller delar av kvarteret Svarven. 

Syftet med planen är att utveckla Östra Industriområdet till ett 
mångfunktionellt verksamhetsområde som ger möjlighet för industri, 
centrumverksamhet och handel. 

Området består idag av 13 fastigheter som berörs av tre olika detaljplaner, S 
57 från 1967, S 93 från 1984 och S 112 från 1990. I gällande detaljplaner är 
området planlagt för industri, småindustri, bostäder och park eller plantering. 

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga negativa konsekvenser för kommunen. 

Barnperspektivet
Inom planområdet planläggs ingen användning där barn är den huvudsakliga 
målgruppen. Befintliga och kommande verksamheter består av sådan 
aktivitet där barn kan komma att följa med föräldrar eller andra vuxna för att 
kunna nyttja verksamhets- och handelsområdet. Barnen kommer då att med 
vuxnas hjälp och tillsyn ges möjlighet att ta del av den service och handel 
som erbjuds.

Miljöperspektivet
Beslutet kommer inte påverka kommunens miljömål.
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§ 172 forts.

Uppföljning
Efter beslut skickar förvaltningen ut förslaget på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 
godkänna detaljplan för Östra Industriområdet för samråd.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse planarkitekt Therese Bruhn, handlingsid: Ks 2020.2413.
Samrådshandling Plankarta Östra Industriområdet, handlingsid: Ks 
2020.2414.
Samrådshandling Planbeskrivning Östra Industriområdet, handlingsid: Ks 
2020.2415.
Samrådshandling Behovsbedömning av miljöbedömning, handlingsid: Ks 
2020.2416.
_________

  
  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 173 Dnr KS 2018/105

Beslut om samråd för Detaljplan för Lunnarps IP

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner detaljplan för Lunnarps IP för samråd.

Ärendebeskrivning
Lunnarps BK är en växande och för byn betydande förening som vill ta 
större yta i anspråk och få möjlighet att bygga en sporthall. Aktuellt område 
är dock planlagt för bostäder vilket gör att önskad förändring, och inte heller 
den norra av de befintliga fotbollsplanerna inom planområdet, är planenliga. 
För att göra det möjligt för Lunnarps BK att utvidga sin verksamhet samt att 
ge möjlighet att bygga en ny sporthall krävs en ny detaljplan.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-09 (§ 88) att ge samhällsbyggnad i 
uppdrag att för prövning utarbeta förslag till ny detaljplan med syfte att göra 
det möjligt att bygga sporthallen. I föreliggande planförslag ändras därför 
användningen till idrottsplats för hela området. 
För att underlätta kommande utveckling av området föreslås också att 
återvinningsstationen flyttas till norra delen av planområdet. Då behov finns 
av stora parkeringsytor vid evenemang kommer resten av det norra 
planområdet planläggas för parkering. 

Ekonomiska konsekvenser
Framtagande av detaljplanen, planhandlingar och underlag bekostas av 
fastighetsägaren/kommunen, efter beslut i Kommunstyrelsen. Planavgift 
kommer att tas ut i samband med bygglov för åtgärder inom planområdet.

Barnperspektivet
Föreningsliv och idrottsverksamhet är viktiga aspekter i barns vardagsliv där 
möjlighet ges till gemenskap och aktivitet som skapar positiva hälsoeffekter. 
Föreslagen användning Idrottsplats inbjuder till gemensamma aktiviteter för 
barnfamiljer men även för barn att på egen hand kunna utnyttja 
idrottsplatsen inom ramarna för bollklubbens aktiviteter. 
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Justerandes sign

§ 173 forts.

Planområdets stationsnära läget gör det lättillgängligt för barnfamiljer som 
vill åka med kollektivtrafik till området för att ta del av evenemang och 
aktiviteter. Läget möjliggör även för ungdomar att på egen hand ta sig till 
idrottsplatsen och ta del av aktiviteter på idrottsplatsen. 

Miljöperspektivet
Förslaget har inga särskilda konsekvenser för miljöperspektivet.

Uppföljning
Efter beslut från Kommunstyrelsen ställer Samhällsbyggnad ut planförslaget 
för Lunnarps IP på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 
godkänna detaljplan för Lunnarps IP för samråd.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse planarkitekt Terese Bruhn, handlingsid: Ks 2020.2429.
Samrådshandling -Plankarta Lunnarps IP- 2020-07-30, handlingsid: Ks 
2020.2426.
Samrådshandling - Planbeskrivning Lunnarps IP 2020-07-30, handlingsid: Ks 
2020.2427.
Samrådshandling- Undersökning Lunnarps IP 2020-07-30, handlingsid: Ks 
2020.2428.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 116/2018:
Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnad i uppdrag att för prövning 
utarbeta förslag till ny detaljplan i enighet med vad som nedan redovisas. 
Beslut om finansiering av detaljplanen hänskjuts till budget 2019.

Kommunstyrelsen § 88/2018:
Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnad i uppdrag att för prövning 
utarbeta förslag till ny detaljplan i enighet med vad som nedan redovisas. 
Beslut om finansiering av detaljplanen hänskjuts till budget 2019.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Justerandes sign

Ksau § 174 Dnr KS 2020/143

Planuppdrag för ny detaljplan för Tallen 14

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar ge Samhällsbyggnad i uppdrag att arbeta fram ett 
planförslag till ny detaljplan för Tallen 14. Planförslaget föreslås utökas till 
del av Tomelilla 237:78 under förutsättning att kommunen fattar beslut om 
att sälja även denna del till exploatören som äger Tallen 14 samt att 
exploaterings- och köpeavtal är undertecknade av båda parter.

Ärendebeskrivning
Detaljplanens syfte är att undersöka möjligheten att planlägga fastigheten 
Tallen 14 för bostäder. För att bygglov skall kunna ges behöver gällande 
detaljplan ändras då gällande användning är allmänt ändamål. 
Fastighetsägaren har begärt att få köpa den angränsande delen av Tomelilla 
273:78 som utgörs av park i direkt anslutning till tallen 14. Denna del är inte 
detaljplanerad idag, varför planuppdraget måste utökas till att omfatta även 
denna del om kommunen beslutar sälja mark till exploatören. Försäljningen 
hanteras som eget ärende.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser uppstår av planförslaget. 

Barnperspektivet
Nya bostäder ökar möjligheterna för barnfamiljer att hitta boende på bra 
avstånd till skola, tågstation och service så som handel och sjukvård inom 
Tomelilla tätort.
Planuppdraget berör följande artiklar i barnkonventionen:
Artikel 16: Barn har rätt till ett privatliv.
Artikel 27: Barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel bostad, kläder 
och mat.

Miljöperspektivet
Planförslaget har ingen negativa inverkan på miljöperspektivet. 
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Justerandes sign

§ 174 forts.

Uppföljning
Efter beslut om planuppdrag påbörjas arbetet med att ta fram ett planförslag 
för Tallen 14.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att ge 
Samhällsbyggnad i uppdrag att arbeta fram ett planförslag till ny detaljplan 
för Tallen 14. Planförslaget föreslås utökas till del av Tomelilla 237:78 under 
förutsättning att kommunen fattar beslut om att sälja även denna del till 
exploatören som äger Tallen 14 samt att exploaterings- och köpeavtal är 
undertecknade av båda parter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse plan- och byggchef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Ks 
2020.2425.
Tallen 14 kartunderlag, handlingsid: Ks 2020.2424.
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Justerandes sign

Ksau § 175 Dnr KS 2017/443

Ändring av planuppdrag Baneret 13

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar godkänna överlåtelse av planavtal för Baneret 13 
på Hemma på Österlen, godkänna utökning av planavtalet att omfatta 
Baneret 12 enligt bilaga, handlingsid: Ks 2020.2422, samt att utöka 
planuppdraget för Baneret 13 att omfatta även Baneret 12 med samma 
inriktning som tidigare.

Ärendebeskrivning
Baneret 13 är föremål för diskussion om ägarbyte. I samband med ägarbytet 
önskar nuvarande ägare överlåta tecknat planavtal på den nya ägaren. Den 
nye ägaren önskar även utvidga planavtalet att omfatta Baneret 12 med syfte 
att utveckla fastigheterna för centrum-, handels- och bostadsverksamhet samt 
hotellverksamhet. Syftet är också att ta bort det allmänna kommunikations-
stråket som skär genom kvarteret. Enligt § 9 godkänns överlåtelsen av 
undertecknat avtal.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga direkta ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har ingen särskild påverkan på miljöperspektivet.  

Uppföljning
Planarbetet återupptas och framtaget planförslag kompletteras med uppgifter 
om Baneret 12.
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Justerandes sign

§ 175 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

1. godkänna överlåtelse av planavtal för Baneret 13 på Hemma på 
Österlen.

2. godkänna utökning av planavtalet att omfatta Baneret 12 enligt bilaga.
3. utöka planuppdraget för Baneret 13 att omfatta även Baneret 12 med 

samma inriktning som tidigare.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse plan- och byggchef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Ks 
2020.2423.
Nytt planområde för Baneret 12 och 13, handlingsid: Ks 2020.2422.
Underlag till planavtal för Baneret 12 och 13 bilaga 1, handlingsid:
Ks 2020.2421.
Undertecknat planavtal för Baneret 12 och 13, handlingsid: Ks 2020.2390.
Begäran om att överlåta planavtal, Baneret 13, handlingsid: Ks 2020.2391.

  
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 8/2018:
Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnad i uppdrag att för prövning 
utarbeta förslag till ny detaljplan för Baneret 13 på sökandens bekostnad, 
samt att delegera samråds- och granskningsbeslutet till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

Kommunstyrelsen § 29/2018:
Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnad i uppdrag att för prövning 
utarbeta förslag till ny detaljplan för Baneret 13 på sökandens bekostnad, 
samt att delegera samråds- och granskningsbeslutet till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 176 Dnr KS 2020/134

Svar på initiativärende - Jämställ maktbalansen i 
ÖKRAB:s styrelse

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Simrishamns kommun att 
ändra ÖKRAB:s bolagsordning så att styrelsen består av sex ledamöter varav 
tre från Simrishamns kommun och tre från Tomelilla kommun.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) har den 23 juni 2020 inkommit med följande skrivelse till 
kommunstyrelsens arbetsutskott:

”Tomelilla och Simrishamns kommuner äger tillsammans Österlens 
kommunala renhållningsaktiebolag, ÖKRAB. Av bolagsordningen framgår 
det att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare. Tre 
ledamöter och tre ersättare tillsätts av Simrishamns kommun, medan 
Tomelilla har rätt till två ledamöter och två ersättare. Med tanke på att 
kommunerna äger 50% vardera av bolaget borde detta även avspegla 
förhållandet i styrelsen. 

I december 2019 beslutades om ett gemensamt VA-bolag mellan de båda 
kommunerna. Även i detta bolag äger vi 50% vardera, men här har 
kommunerna vars tre ledamöter i styrelsen. Ska vi följa ÖKRAB:s exempel 
borde Tomelilla i så fall haft tre ledamöter och Simrishamn två. 

Det är förstås inte rimligt att en kommun ska ha majoritet över den andra när 
aktiekapitalet är fördelat hälften var. Det är därför dags att Tomelilla 
kommun tar initiativ att förändra bolagsordningen så att maktbalansen 
mellan Simrishamn och Tomelilla kommun jämställs även i ÖKRAB:s 
styrelse.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 juni 2020, ksau § 
157/2020, att skicka skrivelsen till förvaltningen för beredning. 
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Justerandes sign

§ 176 forts.

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, avger följande 
yttrande:

När Simrishamns, Tomelilla och Kiviks kommuner den 26 oktober 1972 
ingick ett konsortialavtal ”i avsikt att samverkan rörande insamling, transport 
och behandling av avfall” så överenskoms att Tomelilla och Simrishamns 
kommuner skulle ha vardera två ledamöter och två ersättare i styrelsen, 
medan Kiviks kommun skulle ha en ledamot och en ersättare. 

Då Kiviks kommun 1974 gick samman med Simrishamns kommun så följde 
ledamots- och ersättarplatsen med och därmed fick Simrishamns kommun 
tre ledamöter och tre ersättare medan Tomelilla kommun har kvar två 
ledamöter och två ersättare. 

När Tomelilla kommun och Simrishamns kommun i slutet av 2019 beslutade 
att bilda ett VA-driftsbolag så antogs i bolagets bolagsordning att det ska ha 
en styrelse med sex ledamöter utan ersättare. Av styrelseledamöterna utser 
Simrishamn och Tomelilla kommunfullmäktige tre ledamöter vardera.

Liksom i Österlen VA AB (ÖVAAB) äger Tomelilla och Simrishamns 
kommuner vars 50 procent av aktierna i ÖKRAB. Med tanke på detta är det 
fullt rimligt att båda kommunerna ska ha lika stort inflytande i 
bolagsstyrelsen. För att detta ska kunna genomföras krävs en ändring i 
ÖKRAB:s bolagsordning och detta måste båda kommunerna vara överens 
om. 

Med anledning av detta föreslår förvaltningen att kommunstyrelsens 
arbetsutskott ska diskutera frågan med Simrishamns kommun och föreslå att 
bolagsordningen ändras på så sätt att antalet ledamöter ökas till sex, med tre 
för varje kommun, medan ersättarplatserna tas bort. Med andra ord en 
numerärt lika stor styrelse som ÖVAAB har. En sådan förändring kan 
genomföras vid nästa bolagsstämma, men eftersom de nuvarande ersättarna i 
bolagsstyrelsen har föreslagits av respektive kommunfullmäktige för hela 
mandatperioden 2018-2022, så är det lämpligt att genomföra förändringen 
först efter 2022 års val.

Ekonomiska konsekvenser
Med en styrelse med sex ledamöter istället för fem ledamöter och fem 
ersättare minskar ÖKRAB:s kostnader för styrelsearvoden. 
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§ 176 forts.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör barn.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör miljön.

Uppföljning
När beslut är fattat expedieras det till Simrishamns kommun. Detta bör följas 
av en diskussion mellan kommunernas politiska företrädare. När Simrishamn 
har gett ett positivt förhandsbesked på att ändra ÖKRAB:s bolagsordning i 
enlighet med förslaget så kommer förvaltningen att ta fram förslag på ny 
bolagsordning.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Simrishamns kommun att 
ändra ÖKRAB:s bolagsordning så att styrelsen består av sex ledamöter varav 
tre från Simrishamns kommun och tre från Tomelilla kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.2420.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 157/2020, handlingsid: Ks 2020.2307.

  
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 157/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar skicka förslaget till förvaltningen 
för beredning.
_________

Beslutet skickas till:
Simrishamns kommun
ÖKRAB
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Ksau § 177 Dnr KS 2020/21

Svar på motion angående klimatanpassning

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

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

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

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

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

ägardirektiv.”

Förvaltningens yttrande genom hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson:
I översiktsplan 2025 med utblick mot 2040 berörs klimatperspektivet och 
dess påverkan på Tomelilla kommun. Faktorer som väntas påverka mest 
inom en överskådlig framtid är längre och mer frekventa perioder av torka 
samt extrema regnperioder med dess följdverkningar. Faktorerna kan ge 
påverkan på areella näringar, skador på infrastrukturen, översvämningar samt 
vatten- och avloppsförsörjning. 
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§ 177 forts.

I översiktsplanen finns ställningstagande om att i detaljplaner och bygglov 
ska risken för skador på kommunaltekniska system och infrastruktur samt 
effekterna av översvämningar inom bostadsområden och 
vattenskyddsområden beaktas. 

I risk och sårbarhetsanalysen för Tomelilla kommun fastställs att 
klimatförändringarna kan innebära att förutsättningarna för att bedriva en rad 
olika samhällsverksamheter förändras. Kommunen bör inom ramen för den 
långsiktiga samhällsplaneringen beakta nödvändiga 
klimatanpassningsåtgärder. 

Arbetet med klimatanpassning och dess effekter täcks in av ställningstagande 
i översiktsplanen samt risk- och sårbarhetsanalysen. 

Ekonomiska konsekvenser
Klimatanpassningsåtgärder kan innebära kostnader för respektive 
verksamhet, utifrån deras verksamhet. 

Barnperspektivet
Kommande generationers möjligheter påverkas positivt om 
klimatanpassningsåtgärder beaktas redan i nutid. 

Miljöperspektivet
Om klimatanpassningsåtgärder genomförs kan miljön påverkas både negativt 
och positivt. 

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson, handlingsid: Ks 
2020.2419.  
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§ 177 forts.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 60/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 178 Dnr KS 2020/88

Svar på motion - Vita jobb

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

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

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.
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§ 178 forts.

 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. 

 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.”

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, lämnar följande 
yttrande: 

Motsvarande motion lämnades in till kommunfullmäktige den 30 mars 2015 
av Sara Anheden (S), Ida Bornlykke (S) och Britta Berg (V). Motionen 
avslogs i kommunfullmäktige den 12 september 2016 med bland annat 
följande motivering: 

”Tomelilla kommuns inköps- och upphandlingssamverkan med Ystads, 
Sjöbo och Simrishamns kommuner bygger på att kommunerna har 
överensstämmande upphandlingsreglementen/-policydokument. Övriga 
kommuner inom Ystad-Österlenregionens upphandlingssamverkan har inte 
krav på att använda Vita jobb-modellen i sin upphandlingspolicy.

Ett krav i inköps- och upphandlingsreglementet på att Tomelilla kommun 
ska använda Vita jobb-modellen i sina upphandlingar skulle försvåra 
samverkan och vara ett avsteg från målsättningen att ha likalydande 
reglemente/policy. Möjligheten att gemensamt kunna få bättre villkor och 
priser för de varor och tjänster vi köper in skulle sannolikt minska.”
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§ 178 forts.

Det som framfördes 2016 gäller fortfarande och av denna anledning bör 
motionen avslås. 

Utöver detta bör tilläggas att Lagen om offentlig upphandling (LOU) 
ändrades den 1 juni 2017 så att den upphandlade myndigheten oftast måste 
ställa krav på arbetsrättsliga villkor i förfrågningsunderlaget.

Enligt LOU 17:2: ”En upphandlande myndighet ska, om det är behövligt, 
kräva att leverantören ska fullgöra kontraktet enligt angivna villkor om lön, 
semester och arbetstid som arbetstagarna som ska utföra arbetet enligt 
kontraktet minst ska tillförsäkras.

Myndigheten ska också kräva att leverantören ska säkerställa att dennes 
underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet uppfyller 
de villkor som har ställts enligt första stycket.”

Tomelilla kommun ställer krav på arbetsrättsliga villkor i alla upphandlingar 
där det är relevant. Vid samtliga upphandlingar inom bygg, städ och 
transport sedan 2017 ställs krav på arbetsrättsliga villkor. Den text som 
används vid våra upphandlingar är:

”Entreprenören ansvarar för att lagstadgade skyldigheter vad gäller 
anställnings- och arbetsmiljövillkor tillämpas för den berörda personalen 
samt förbinder sig att inte anlita så kallad "svart arbetskraft" för utförande av 
uppdraget, vilket enligt Skatteverkets definition innebär att ersättning för 
utfört arbete som ska beskattas i Sverige inte redovisas till Skatteverket.

Entreprenören ansvarar för att motverka arbetsrättsliga och skattemässiga 
oegentligheter genom regelbundna kontroller. Entreprenören ska föra 
personalförteckning med namn och personnummer över samtliga anställda 
och underentreprenörers anställda, verksamma enligt detta kontrakt. Den 
upphandlande myndigheten äger rätt att kontrollera uppgifterna om 
entreprenörens och underentreprenörers anställda samt arbets- och 
anställningsvillkor för dessa. På begäran av den upphandlande myndigheten 
ska entreprenören kostnadsfritt sända in dokument som visar att 
ovanstående uppfylls.”
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§ 178 forts.

Det skulle gå att ställa ytterligare krav, så länge dessa krav är relevanta, 
proportionella och icke-diskriminerande. Men man måste komma ihåg att alla 
krav som ställs i en upphandling måste vara uppföljningsbara och enbart ha 
en koppling till det som upphandlas. 

Eftersom övriga kommuner inom Ystad-Österlenregionens 
upphandlingssamverkan inte har krav på att använda Vita jobb-modellen i sin 
upphandlingspolicy, samt att Tomelilla kommun redan idag ställer krav på 
arbetsrättsliga villkor så föreslår förvaltningen att motionen ska avslås.

Ekonomiska konsekvenser
Ett beslut om avslag på motionen innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
Skulle ytterligare krav ställas vid upphandlingar kan man förmoda att 
anbuden blir högre. Kan Tomelilla kommun genomföra färre upphandlingar 
i samverkan med grannkommunerna kommer också kommunens kostnader 
att öka.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör barn. 

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör miljön.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.2418.

  
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 81/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 120/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning.
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§ 178 forts.

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

Sara Anheden (S) yrkar bifall till motionen. 

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 179 Dnr KS 2020/81

Svar på medborgarinitiativ - Namnförslag till 
sporthallen, Österlenhallen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ställa sig positiv till 
medborgarinitiativet att byta namn på sporthallen. Huruvida namnet ska vara 
Österlenhallen eller något annat beslutar samhällsbyggnadsnämnden efter 
förankring i ungdomsrådet och eventuellt andra relevanta instanser.

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
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott 
att remittera ärendet till Ungdomsfullmäktige för synpunkter gällande 
namnförslaget Österlenhallen.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden § 55/2020, handlingsid: Ks 2020.2366.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 157/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar skicka förslaget till förvaltningen 
för beredning.
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§ 179 forts.

Samhällsbyggnadsnämnden § 55/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
remittera ärendet till Ungdomsfullmäktige för synpunkter gällande 
namnförslaget Österlenhallen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) förslår att medborgarinitiativet ska besvaras med 
att arbetsutskottet är positivt till att byta namn på sporthallen. Huruvida 
namnet ska vara Österlenhallen eller något annat beslutar dock 
samhällsbyggnadsnämnden efter förankring i ungdomsrådet och eventuellt 
andra relevanta instanser.

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

Beslutet skickas till:
Karl-Peter Bergström
Samhällsbyggnadsnämnden
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 180 Dnr KS 2020/80

Svar på medborgarinitiativ - Tydligare skyltning till 
sporthallen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ställa sig positiv till 
medborgarinitiativet om tydligare skyltning till sporthallen. Ny skyltning kan 
dock verkställas först efter beslut om eventuellt nytt namn har tagits.

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 på grund av 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
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott 
att avvakta beslut om skyltning av sporthallen till att ärende ”Remiss av 
medborgarinitiativ - Namnförslag till sporthallen, Österlenhallen, Ksau § 
102/2020” har behandlats.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, teknisk chef Ulrika Olsson, handlingsid: Sbn 2020.1598.
Remiss av medborgarinitiativ - Tydligare skyltning till och i sporthallen, Ksau 
§ 101/2020, handlingsid: Sbn 2020.1005.
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§ 180 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 102/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarinitiativet till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden § 57/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott 
att avvakta beslut om skyltning av sporthallen till att ärende ”Remiss av 
medborgarinitiativ - Namnförslag till sporthallen, Österlenhallen, Ksau § 
102/2020” har behandlats.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) föreslår att arbetsutskottet ska besluta ställa sig 
positiv till medborgarinitiativet om tydligare skyltning till sporthallen, men att 
ny skyltning kan verkställas först efter beslut om eventuellt nytt namn har 
tagits.

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

Beslutet skickas till:
Karl-Peter Bergström
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 181 Dnr KS 2020/82

Svar på medborgarinitiativ - Tavlor med hundbajspåsar 
till Smedstorp

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till 
förvaltningen för komplettering av underlag med kostnadsbedömning och 
därefter till samhällsbyggnadsnämnden för nytt 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....”

Förvaltningen, genom driftschef Rasmus Simonsen, lämnar följande 
yttrande: 

Många medborgare önskar tavlor med hundbajspåsar och därför är det svårt 
att enbart välja att införa det i ett samhälle som Smedstorp. Skulle det sättas 
upp i samtliga tätorter i kommunen så blir det allt för höga driftskostnader 
för kommunen. Därför föreslås samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå 
kommunstyrelsens arbetsutskott att avslå medborgarinitiativet.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott 
att avslå medborgarinitiativet. 
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§ 181 forts.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden § 56/2020, handlingsid: Ks 2020.2367.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 103/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarinitiativet till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden § 56/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott 
att avslå medborgarinitiativet.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) föreslår att arbetsutskottet ska besluta återremittera 
ärendet till förvaltningen för komplettering av underlag med 
kostnadsbedömning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för nytt 
yttrande.

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

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadsnämnden
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 182 Dnr KS 2020/149

Medborgarinitiativ - Sänk tillåten hastighet utefter 
Gårdlösavägen

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

Ärendebeskrivning
Sören Andersson har den 5 augusti 2020 inkommit med 
medborgarinitiativ med i huvudsak följande lydelse:

Sänk tillåten hastighet utefter Gårdlösavägen från 70 km/tim till 40 km/tim.

Samtliga fasta boende i Gårdlösa inklusive de två stora jordbruken ”Lars-Bo” 
och ”Fornåsa” står bakom förslaget. Dessutom samtliga boende eller ägare 
till sommarhusen utefter Gårdlösavägen. Smedstorps byalag vill även att 
förslaget genomförs. Förslaget stöds av en namninsamling i Gårdlösa och 
Smedstorp.

Jag har bott i fastigheten sedan 15 mars 2019 och använder dagligen 
Gårdlösavägen. Från vårt hus och gård har vi utsikt mot Gårdlösavägen samt 
den populära Gårdlösaleden. Efter att ha lärt känna alla boende, fastboende 
samt sommarboende, vill jag gärna gå vidare med samtligas önskan att få ner 
hastigheten på vägen för att minsta olycksriskerna för alla vuxna, äldre, barn 
och husdjur.

Alla bostadshusen, brevlådor samt bilutfarter ligger väldigt nära 
Gårdlösavägen och är ofta mycket skymda. Smedstorps byalag har flera 
gånger framfört önskemålet till ansvariga myndigheter utan resultat. 

Min motivering är att antal gående på vägen ökat allteftersom Gårdlösaleden 
blivit alltmer populär för gående i små och stora grupper. Många med barn, 
barnvagnar samt hundar. Barnen går eller cyklar själva till skolan och det 
populära badet i Smedstorp. Det finns många hagar med djur utefter vägen 
vilket gör att många stannar för att titta. Dessutom saknas bra vägrenar för 
gående och handikappfordon m. m.
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§ 182 forts.

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

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ - Sänk tillåten hastighet utefter Gårdlösavägen, 
handlingsid: Ks 2020.2417.
_________
  

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 183 Dnr KS 2020/2

Anmälningsärenden ksau den 12 augusti 2020

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

Ärendebeskrivning
1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 juni 2020, §§ 

129-144.
2. Skrivelse från Trafikverket den 12 juni 2020 - Framkomligheten för 

kollektivtrafiken på väg 11.
3. Protokollsutdrag den 15 juni 2020, § 120, från kommunfullmäktige i 

Simrishamn – Årsredovisning 2019 för Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund.

4. Protokollsutdrag den 15 juni 2020, § 121, från kommunfullmäktige i 
Simrishamn – Revisionsberättelse 2019 för Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund.

5. Protokoll den 28 maj 2020, ordinarie årsstämma med aktieägarna i 
Sydskånes Avfallsaktiebolag, Sysav.

6. Protokoll den 4 juni 2020 från Sydöstra Skånes Samarbetskommitté, 
§§ 12-18.

7. Protokoll den 17 juni 2020, §§ 61-77 från byggnadsnämnden.
8. TACK för ert bidrag till Bris i år.
9. Protokollsutdrag den 17 juni 2020, § 117, från kommunstyrelsens 

arbetsutskott i Simrishamns kommun – Åtgärdsvalstudie väg 11.
10. Protokollsutdrag från Ystads kommun, kommunfullmäktige, den 17 

juni 2020 § 106 – Delårsrapport 31 mars 2020 Ystad-
Österlenregionens miljöförbund.

11. Protokollsutdrag från Ystads kommun, kommunfullmäktige, den 17 
juni 2020 § 104 – Ansvarsfrihet för Ystads kommuns ledamöter i 
Tomelilla, Ystad och Sjöbo överförmyndarnämnd 2019.

12. Protokoll den 29 maj 2020 från central Samverkansgrupp.
13. Protokoll den 25 juni 2020 från vård och omsorgsnämnden §§ 52-54.
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§ 183 forts

14. Protokoll den 25 juni 2020 från Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd §§ 43-45.

15. Protokoll den 23 juni 2020 från kultur- och fritidsnämnden §§ 37-41.
16. Protokoll den 24 juni 2020 från kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 

145-157.
17. Protokoll den 18 juni 2020 från revisorerna §§ 27-29.
18. Protokoll den 26 juni 2020 från samhällsbyggnadsnämnden §§ 48-59.
19. Protokollsutdrag den 4 juni 2020 från Kristianstads kommun, Östra 

Skånes hjälpmedelsnämnd § 8 – Tertialrapport 1, 2020.
20. Inera 8 juli 2020 – Ändringar i Avtal om kundens användning av 

Ineras tjänster.
21. Protokoll den 4 juni 2020 från Kristianstads kommun, Östra Skånes 

hjälpmedelsnämnd § 9 – Besluts- och beställningsattester 2020-2022.
22. Protokoll den 9 juni 2020 från Österlens Kommunala Renhållnings 

AB §§ 39-56 
23. Kävlingeåns Vattenråd – Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 

för räkenskapsåret 2019.

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen av anmälningsärenden läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 3 augusti 2020 från kommunledningskontoret, 
handlingsid: Ks 2020.2412.  
 _________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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