
TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
2 september 2020

Plats och tid Äppelkriget, Kommunhuset i Tomelilla, den 2 september 2020, 
kl. 08.30-11.20 med ajournering 09.40-09.55

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)   

Justerade paragrafer §§ 184-186

Justeringens plats Kommunhuset i Tomelilla den 4 september 2020
och tid 
Underskrifter
Sekreterare  

Johan Linander

Ordförande
Per-Martin Svensson

Justerare
Sara Anheden (S)   

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2 september 2020

Datum då anslaget sätts upp 4 september 2020

Datum då anslaget tas ned 30 september 2020

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs Torg 16

Underskrift
Johan Linander
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
2 september 2020

Justerandes sign

Övriga närvarande Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Kanslichef Johan Linander
Utvecklingschef Helena Berlin
Kommunikationschef Katrin Högborn
Skolchef Johan Holmqvist
Socialchef Camilla Andersson
HR-chef Johan Lexfors
Näringslivsstrateg Daniel Jonsgården
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
Projektledare Helene Grafman
Kommunpolis Mikael Svensson (egen dialogpunkt)

Vid dialog med Anders Larsson (C), ordförande
Österlenhem AB Karin Arvidsson (S), vice ordförande

Pia Brink, vd

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

§ 184 Ändringar i föredragningslistan
§ 185 Dialoger och informationsärenden
§ 186 Planuppdrag för ny detaljplan för Skölden 8
_________

2



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
2 september 2020

Justerandes sign

Ksau § 184 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 angående väg 11, flaggning med Prideflaggan, flygeln i 
källaren och Gasum AB läggs till.

_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
2 september 2020

Justerandes sign

Ksau § 185 Dnr KS 2020/1

Dialoger och informationsärenden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunpolis Mikael Svensson informerar bland annat om följande: 

- Genomgång av brottsstatistik för de tre sommarmånaderna:
- 22 anmälda misshandelsbrott, i 17 av fallen känner gärningsperson 

och brottsoffer varandra. Inte sällan anmälan och motanmälan. Inte 
fler anmälda brott i hemmet än tidigare, vilket det är i vissa andra 
delar av landet.

- 20 anmälningar om skadegörelse, 7 av dessa är det kommunen som 
har anmält. En av anmälningarna gäller klotter, borde ha varit 
betydligt fler.

- 7 anmälningar om narkotikabrott, varav 4 är eget innehav.
- 12 olovliga körningar, vilket är bra eftersom det är brott som upptäcks 

vid kontroller.
- 98 ordningsförelägganden, vilket visar på relativt stor närvaro i 

kommunen. 
- 6 bostadsinbrott har anmälts, vilket är förhållandevis många. 
- Stölder av gräsklippare är vanligt, inte minst robotgräsklippare. Även 

stölder av grillar och utemöbler.

Tf. säkerhetssamordnare Helena Berlin informerar bland annat om följande:
- Har haft trygghetsväktare på plats under perioder i sommar. Har varit 

lugnt. Finns samordning mellan väktarna, fältassistenterna och 
kommunpolisen.

- Kommer att ha trygghetsvandringar under hösten. 
- Har gjort en enkätundersökning på Kastanjeskolan enligt 

Öckerömodellen. Återkommer när resultatet är klart.
- Tog prover på narkotika i avloppsvattnet i juni, får resultatet inom 

kort och då görs en återrapport.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
2 september 2020

Justerandes sign

§ 185 forts.

Österlenhems ordförande Anders Larsson, vice ordförande Karin Arvidsson 
och vd Pia Brink informerar bland annat om följande:

- Österlenhem har börjat titta på att bygga hyresrätter i Brösarp. 
Diskussion om det finns andra fastighetsbolag som vill bygga 
hyresrätter i Brösarp samt om det optionsavtal som 
Brechensbauer Design Group AB har på en fastighet i Brösarp.

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson informerar bland annat om följande: 
- Diskussion om ny vision för Tomelilla kommun. Förvaltningen 

har arbetat vidare efter den workshop som kommunfullmäktige 
hade den 23 mars 2020. Ärendet återkommer som beslutsärende 
på arbetsutskottet den 23 september 2020.

Utvecklingschef Helena Berlin och projektledare Helene Grafman informerar 
bland annat om följande:

- Återrapport krångelombudsmannen. Krångelombudsmannen blev 
en digital lösning under namnet krångelportalen. Har kommit in 
två ärenden så här långt. Fick relativt god uppmärksamhet när 
portalen lanserades, men ändå har det bara kommit in två 
anmälningar.

- Båda har handlat om samhällsbyggnadsverksamheten, men även 
andra verksamheter kan dra lärdomar.

- Det är viktigt att motivera beslut, skapar acceptans för besluten.
- Medarbetare som är borta måste ha ett autosvar. Invånare som 

mejlar en tjänsteman som inte svarar uppfattas som nonchalant. 
- Information som lämnas på allmänna möten, brevutskick och 

liknande måste vara väldigt tydlig. Ska utgå från att mottagaren 
inte har någon förkunskap. Innan utskick bör informationen testas 
med kommunikationsavdelningen. 

- Krångelportalen kan med fördel läggas under Tomelilla Direkt, är 
närbesläktat med den synpunktshantering som Tomelilla Direkt 
redan hanterar.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
2 september 2020

Justerandes sign

§ 185 forts.

Skolchef Johan Holmqvist informerar bland annat om följande:
- Redovisning av de olika typer av ungdomsdemokrati som 

kommunen jobbar med:
- Vi har ett ungdomsråd och inte ett ungdomsfullmäktige. Under 

ungdomsrådet finns ett ungdomspresidium med en representant 
för varje skolas elevråd. Ungdomsrådet ligger nu under Tomelilla 
Direkt. Fungerar nu framförallt som en remissinstans i utvalda 
frågor, kan inte och ska inte tycka till om allt. 

- Ungdomsgruppen består inte av ungdomar utan av 
fältassistenterna. Ungdomsgruppen har tillsammans med Soffta 
ungdomsambassadörer, som är ungdomar. 
Ungdomsambassadörerna arbetar framförallt med kultur och 
fritidsfrågor.

Utvecklingschef Helena Berlin informerar bland annat om följande:
- Redovisning av uppdrag om rutin mot klotter. Har byggt upp ett 

kontaktnät med fastighetsägare och tillsammans med 
kommunpolisen bjöds fastighetsägarna in till ett möte i början av 
sommaren. Tyvärr kom endast en fastighetsägare vid det tillfället, 
men den 9 september 2020 är det ett nytt möte med 
fastighetsägarna gällande trygghet och klotter.

- Arbete med att se över de lokala ordningsföreskrifterna pågår.

Kanslichef Johan Linander informerar bland annat om följande: 
- Genomgång av hur många som har avgått som förtroendevalda i 

Tomelilla kommun under mandatperioden.

Näringslivsstrateg Daniel Jonsgården informerar bland annat om följande:
- Återrapport Eslövsmodellen. Har haft kontakt med företagare om 

de vill vara med på ett samarbete i likhet med det som har gjorts i 
Eslöv. Intresset är svalt. Företagarna är inte så drabbade för 
närvarande och därför är engagemanget lägre.

- Har även börjat titta på en app-lösning där digital teknik används 
för att öka tryggheten.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
2 september 2020

Justerandes sign

§ 185 forts.

HR-chef Johan Lexfors och socialchef Camilla Andersson informerar bland 
annat om följande:

- Hade under sommaren en allvarlig händelse på ett LSS-boende 
och då gjordes en anmälan till Arbetsmiljöverket. Eftersom 
personalansvaret ligger under kommunstyrelsen och 
arbetsutskottet är personalutskott så återrapporteras händelsen till 
arbetsutskottet. 

- Arbetsmiljöverket har meddelat att de är nöjda med utredningen  
och redovisningen från kommunen och har avslutat ärendet. Även 
de fackliga organisationerna har framfört att de är nöjda med 
hanteringen.

Arbetsutskottets ordförande Per-Martin Svensson (M) informerar om 
följande: 

- Gasum AB har återkommit med besked om att de ska undersöka 
de olika lokaliseringsalternativen. För närvarande kommer 
Tomelilla kommun inte att ta några ytterligare steg.

Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson informerar bland annat om följande:
- Climate Week arrangeras vecka 43 med många kommuner som 

deltagare. Tomelilla kommun använder tillfället för att ha 
”Österlenveckan” där vår klimatpåverkan står i fokus. Vill visa på 
att hållbar mat kan uppnås genom lokala producenter och 
leverantörer, samt säsongsanpassade menyer.

- I energi- och klimatplanen beslutades att en 
klimatomställningsfond ska införas gällande flyg och resor med 
egen bil i tjänsten. Planen är att det ska genomföras successivt från 
den 1 december 2020 och att pengarna som kommer in ska 
användas för olika miljöprojekt som gör att vi når ett fossilfritt 
samhälle snabbare.

- Vi har fått ombyggnationen av väg 11 för samråd. Ärendet tas upp 
på ksau den 9 september 2020 för vidare dialog och den 23 
september 2020 för beslut.

7



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
2 september 2020

Justerandes sign

§ 185 forts.

Kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C) lyfter följande fråga:
- Det står en flygel i källaren som förfaller och ingen verksamhet 

inom kommunen vill ha den. Den har skänkts till kommunen, 
men frågan är om den kan skänkas vidare. Finns intresse från en 
musiker.

- Riktlinjerna för flaggning i Tomelilla kommun stadgar att 
kommunen ska flagga under de dagar då det är Malmö Pride, men 
eftersom kommunen har sina prideaktiviteter under en annan 
vecka så kommer flaggning att ske då istället.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.2519.
Energi- och klimatplan 2020-2025, handlingsid: Ks 2020.2524.
Vision för Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2020.2525.
_________
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
2 september 2020

Justerandes sign

Ksau § 186 Dnr KS 2020/152

Planuppdrag för ny detaljplan för Skölden 8

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar ge Samhällsbyggnad i uppdrag att arbeta fram ett 
planförslag till ny detaljplan för Skölden 4 och 8.

Ärendebeskrivning
Detaljplanens syfte är att planlägga fastigheterna Skölden 4 och 8 för 
bostäder. För att möjliggöra detta krävs en ny detaljplan då fastigheterna 
enligt gällande detaljplan, vunnen laga kraft 1986-08-08, är planlagda som 
bostadshus och affärshus respektive affärshus med hantverk. Genom att 
planlägga båda fastigheterna kan byggrätten ökas, nya bostäder byggas i 
centrum och en enhetlig bebyggelse skapas.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser uppstår av beslut om planuppdrag.

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 kan på sikt leda till att fler använder cykel i stället för bil för 
korta resor i Tomelilla tätort. Detta leder till mindre utsläpp av växthusgaser 
(miljömålet Begränsad klimatpåverkan).

Uppföljning
Efter beslut om planuppdrag av kommunstyrelsen påbörjas arbetet med att 
ta fram ett planförslag för Skölden 4 och 8.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
2 september 2020

Justerandes sign

§ 186 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att ge 
Samhällsbyggnad i uppdrag att arbeta fram ett förslag till ny detaljplan för 
Skölden 4 och 8.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse plan- och byggchef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Ks 
2020.2521.
Planavtal Skölden 4 och 8, handlingsid: Ks 2020.2520.
_________

   

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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