
TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
8-9 september 2020

Plats och tid Äppelkriget, Kommunhuset, Tomelilla, den 8-9 september 2020, 
kl. 08.30-11.30 och 13.00-14.30, med ajournering för kaffe 09.40-09.55 
båda dagarna

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 Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Kanslichef Johan Linander
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
Se även sidan två.

Utses att justera Sara Anheden (S)   

Justerade paragrafer §§ 187-194

Justeringens plats Kommunhuset i Tomelilla den 14 september 2020
och tid 
Underskrifter
Sekreterare  

Johan Linander

Ordförande
Per-Martin Svensson (M)

Justerare
Sara Anheden (S)   

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 8-9 september 2020

Datum då anslaget sätts upp 14 september 2020

Datum då anslaget tas ned 8 oktober 2020

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs Torg 16

Underskrift
Johan Linander
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
8-9 september 2020

Justerandes sign

Vid dialog med Sander Dijkstra (M), ordförande
samhällsbyggnadsnämnden Maria Mickelåker (C), 1:e vice ordförande

Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande (via länk)
Niklas Sommelius, samhällsbyggnadschef

Vid dialog med kultur- Marie Ståhlbrand (M), ordförande
och fritidsnämnden Tina Bergström-Darrell (S), 2:e vice ordförande

Niklas Sommelius, samhällsbyggnadschef
Ros-Marie Stjernfeldt, enhetschef

Vid dialog med Anette Thoresson (C), ordförande
byggnadsnämnden Kristin Skoog (S), 2:e vice ordförande

Niklas Sommelius, samhällsbyggnadschef
Ingrid Järnefelt, plan och byggchef

Vid dialog med Christer Yrjas (C), ordförande
kommunfullmäktiges Emil Ekstrand (M), 1:e vice ordförande
presidium Anne-Maj Råberg (S), 2:e vice ordförande

Vid dialog med Christer Yrjas (C), ordförande
familjenämnden Anders Throbäck (S), 2:e vice ordförande

Camilla Andersson, socialchef
Johan Holmqvist, skolchef

Vid dialog med vård Marianne Åkerblad (M), ordförande
och omsorgsnämnden Mona Nihlén (V), 2:e vice ordförande

Camilla Andersson, socialchef

Vid dialog med Tomelilla-Ystad- Bo Herou (KD), ordförande
Sjöbo överförmyndarnämnd

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

§ 187 Dialoger och informationsärenden
§ 188 Informationsärende - Ordförandebeslut om upphävande av eldningsförbud i 

Tomelilla kommun
§ 189 Begäran om att ta del av statliga ekonomiska medel som tilldelas kommuner
§ 190 Detaljplan Smedstorps station
§ 191 Svar på motion angående intern samordning
§ 192 Svar på medborgarinitiativ - Utegym i Lunnarp
§ 193 Svar på medborgarinitiativ - Behåll och modernisera gatubelysningen i småbyarna
§ 194 Anmälningsärenden ksau den 9 september 2020
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 september 2020

Justerandes sign

Ksau § 187 Dnr KS 2020/1

Dialoger och informationsärenden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson informerar bland annat om följande: 

- Den säkerhetschef som Ystad kommun anställde för SÖSK-
kommunerna gemensamt har sagt upp sig tämligen omgående. Ny 
rekrytering påbörjas. För Tomelilla kommuns del är Helena Berlin 
fortsatt tillförordnad säkerhetssamordnare. 

- Övriga tjänster inom säkerhetssamarbetet kommer att tillsättas som 
planerat. Tjänsteman i Beredskap (TiB) kommer att runt på de 
personer som anställs.

Ekonomichef Elisabeth Wahlström informerar bland annat om följande:
- Genomgång av budgetförutsättningarna 2021 med plan för 2022-

2023. Förutsättningarna har reviderats vid flera tillfällen under våren. 
Senast igår kom besked om en ytterligare satsning på äldreomsorgen. 

- Diskussion om de finansiella målen för god ekonomisk hushållning 
gällande resultatmål, investeringsmål och skuldmål, samt om 
verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning.

- Diskussion om investeringar och de driftskostnader som följer av 
investeringarna.

Budgetberedningen genomför dialog med samhällsbyggnadsnämndens 
presidium och diskuterar utmaningar, mål och investeringar.

Budgetberedningen genomför dialog med kultur- och fritidsnämndens 
ordförande och andra vice ordförande och diskuterar utmaningar, mål och 
investeringar.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 september 2020

Justerandes sign

§ 187 forts.

Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson informerar bland annat om följande: 
- Har varit i kontakt med de andra SÖSK-kommunerna om det ska 

vara ett gemensamt yttrande eller inte. Har inte fått klarhet i detta. 
- Arbetsutskottet framför att om Tomelilla kommun ska vara med på 

exempelvis ett gemensamt yttrande om E65 så bör Ystads kommun 
vara med på ett gemensamt yttrande om väg 11.

- Förvaltningen tar fram ett förslag på yttrande som kan antas av 
arbetsutskottet den 23 september 2020.

- Den 30 oktober kommer regeringens förslag på nationell trafikplan, 
den blir 12-årig eller 16-årig. Remiss kommer under 2021 och 
trafikplanen påbörjas 2022. Regionerna ska därefter ta fram regionala 
planer med samma tidshorisont.

- Många av de projekt som ligger i nuvarande trafikplan har blivit 
uppskjutna eller fördyrade. Finns pengar hos Trafikverket som Skåne 
inte kan använda i nuvarande plan.

Budgetberedningen genomför dialog med byggnadsnämndens ordförande 
och andra vice ordförande och diskuterar utmaningar, mål och investeringar.

Budgetberedningen genomför dialog med kommunfullmäktiges presidium 
om kommunfullmäktiges egen budget och revisionens budget. Revisionens 
budget ska dock inte beredas av budgetberedningen utan föreslås direkt till 
kommunfullmäktige.

Budgetberedningen genomför dialog med familjenämndens ordförande och 
andra vice ordförande och diskuterar utmaningar, mål och investeringar.

Budgetberedningen genomför dialog med vård och omsorgsnämndens 
ordförande och andra vice ordförande och diskuterar utmaningar, mål och 
investeringar.

Budgetberedningen genomför dialog med Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnds ordförande och diskuterar utmaningar, mål och 
investeringar.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 september 2020

Justerandes sign

§ 187 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.2678.
Sbn § 22/2020 Remiss mål och budget 2021-2023, handlingsid: Ks 
2020.1825.
Samhällsbyggnadsnämndens budgetskrivelse för 2021, handlingsid: Ks 
2020.1833.
Kfn § 18/2020 Budget 2021 med plan för 2022-2023, handlingsid: Ks 
2020.1439.
Kultur- och fritidsnämndens budgetskrivelse, handlingsid: Ks 2020.1440.
Kfn §  22/2020 Kultur- och fritidsnämndens mål 2021, handlingsid: Ks 
2020.1446.
Bn § 38/2020 Byggnadsnämndens remissvar Mål och budget 2021 med plan 
för 2022-2023, handlingsid: Ks 2020.1420.
Byggnadsnämndens möjligheter och utmaningar 2021 fram till 2023, 
handlingsid: Ks 2020.1421.
Bn § 37/2020 Mål för byggnadsnämnden 2021, handlingsid: Ks 2020.1416.
Förslag till mål BN 2021 2020-03-11, handlingsid: Ks 2020.1418.
Kommunfullmäktiges presidiums budgetskrivelse, handlingsid: Ks 
2020.2684.
Fn § 37/2020 Yttrande Budget 2021 med plan för 2022-2023, handlingsid: 
Ks 2020.1336.
Familjenämndens yttrande budgetremiss 2021 komplett, handlingsid: Ks 
2020.1337.
Von § 33/2020 Planeringsförutsättningar för budget 2021 med plan för 
2022-2023, handlingsid: Ks 2020.1450.
Planeringsförutsättningar för budget 2021 med plan för 2022-2023 gällande 
vård och omsorgsnämnden, handlingsid: Ks 2020.1451.
Von § 28/2020 Mål 2021 vård och omsorgsnämnden, handlingsid: Ks 
2020.1448.
Mål 2021 VON, handlingsid: Ks 2020.1449.
Öfn § 15/2020 Remissvar överförmyndarnämnden budget 2021 med plan 
för 2022-2023, handlingsid: Ks 2020.1438.
Remissyttrande budget 2021 med plan 2022-2023, handlingsid: Ks 
2020.1443.
Kf § 113/2019 Mål och budget 2020 med plan för 2021-2022, handlingsid: 
Ks 2019.3533.
Mål och budget 2020 med plan för 2021-2022, handlingsid: Ks 2019.3191.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 september 2020

Justerandes sign

Ksau § 188 Dnr KS 2020/151

Informationsärende - Ordförandebeslut om 
upphävande av eldningsförbud i Tomelilla kommun

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

Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten Syd har åtagit sig uppgiften att bevaka brandriskprognoser 
i egenskap av ledning genom RC Syd. Prognos redovisas av Inre befäl 
måndagar och torsdagar varje vecka. Prognosen görs enligt FWI-modellen 
(baseras på indata om luftfuktighet, vindhastighet, markfuktighet mm). FWI-
värdena presenteras genom brandriskindex.

I den prognos som presenterades torsdagen den 20 augusti 2020 
rekommenderas att tidigare beslutat eldningsförbud i Tomelilla kommun 
upphävs.

Beslutet om att upphäva eldningsförbudet innebär att det återigen är tillåtet 
att elda utomhus, men Tomelilla kommun uppmanar ändå om att iaktta 
försiktighet. 

Använd fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för 
brandspridning exempelvis kommunens iordningsställda grillplatser. Om du 
grillar på egen tomt bör du göra det med grillar på ben eller stativ. Placera 
grillen på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från 
brännbart material. Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden.

Upphävandet av eldningsförbudet gäller till dess att något annat meddelas.

Eftersom beslut inte bör avvaktas fattar jag med stöd av kommunallagen 6 
kap 39 § ett ordförandebeslut om att upphäva eldningsförbudet.

Mer information eller uppdateringar om eldningsförbudet hittar du på 
www.tomelilla.se, på länsstyrelsen Skånes hemsida och på krisinformation.se.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 september 2020

Justerandes sign

§ 188 forts.

Kommunstyrelsens ordförandes beslut
Kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C) beslutar, med stöd av 
kommunallagen 6 kap 39 §, att med stöd av 2 kap. 7 § förordningen 
(2003:789) om skydd mot olyckor meddela att från och med fredagen den 21 
augusti 2020 upphävs eldningsförbudet i Tomelilla kommun.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C), 
handlingsid: Ks 2020.2683.  
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

7



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 september 2020

Justerandes sign

Ksau § 189 Dnr KS 2020/154

Begäran om att ta del av statliga ekonomiska medel 
som tilldelas kommuner

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen avslår begäran om att få ta del av de utökade generella 
statsbidragen som Tomelilla kommun har fått för att täcka eventuellt 
skattebortfall med anledning av Covid19 och dess påverkan på 
arbetsmarknaden samt att begära in en handlingsplan för hur förbundet 
tänker hantera ett befarat underskott. 

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

Ärendebeskrivning
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har i skrivelse begärt att få ta del av 
de statsbidrag som tillförts kommunerna med anledning av Covid19.

Det finns inga specialdestinerade medel till kommuner för att täcka 
intäktsbortfall i samband med Covid19.

Förbundet redovisar i skrivelsen ingen åtgärdsplan för hur man hanterat 
befarat underskott. Om det efter vidtagna åtgärder kvarstår ett underskott får 
detta hanteras i kommande bokslut.

Ekonomiska konsekvenser
Räddningsförbundet får vidta åtgärder inom sin organisation för att hantera 
ett befarat underskott.  

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

8



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 september 2020

Justerandes sign

§ 189 forts.

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

Uppföljning
Ärendet följs upp i samband med bokslutet för Sydöstra Skånes 
Räddningsförbund.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen avslår begäran om att få ta del av de utökade generella 
statsbidragen som Tomelilla kommun har fått för att täcka eventuellt 
skattebortfall med anledning av Covid19 och dess påverkan på 
arbetsmarknaden samt att begära in en handlingsplan för hur förbundet 
tänker hantera ett befarat underskott. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 
2020.2682.
Begäran om att ta del av statliga ekonomiska medel som tilldelas kommuner, 
handlingsid: Ks 2020.2345.

    
Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta återremittera ärendet 
till Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds direktion.

Leif Sandberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 september 2020

Justerandes sign

Ksau § 190 Dnr KS 2017/207

Detaljplan Smedstorps station

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner detaljplan för Smedstorps station för 
granskning.

Ärendebeskrivning
Vid elektrifieringen av järnvägen ingick Tomelilla kommun ett avtal med 
Trafikverket om Smedstorps station. I avtalet finns villkor om 
marköverföring för den mark som inte används för järnvägsändamål och 
dess anläggningar. Parkeringen vid stationen är i gällande detaljplan avsedd 
för järnvägsändamål. Enligt avtalet ska parkeringen tillföras Tomelilla 
kommun, och för att kunna reglera marken i en förrättning krävs en 
detaljplaneändring.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga negativa ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Barnperspektivet
Det stationsnära läget ökar ortens attraktivitet ur ett socialt perspektiv genom 
att pendling till och från Smedstorp för sociala kontakter underlättas. 
Ytterligare positiva sociala konsekvenser med det stationsnära läget är 
möjligheten för en bredare arbetsmarknad vilket underlättar för barnfamiljer 
att bosätta sig inom Smedstorp.

Miljöperspektivet
Planförslaget stödjer kommunens miljömål för hållbara transporter då 
resande med kollektivtrafik genom tåg underlättas.

Uppföljning
Att planförslaget efter beslut i kommunstyrelsen ställer ut planförslaget för 
granskning.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 september 2020

Justerandes sign

§ 190 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 
godkänna detaljplan för Smedstorps station för granskning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse planarkitekt Terese Bruhn, handlingsid: Ks 2020.2670.
Granskningshandling Plankarta- Smedstorp-station  del av Tjustorp 2:78 med 
flera  2020-08-24, handlingsid: Ks 2020.2671.
Granskningshandling-Planbeskrivning-Smedstorps station 2020-08-24_2, 
handlingsid: Ks 2020.2672.
Granskningshandling-Samrådsredogörelse 2020-08-24, handlingsid: Ks 
2020.2673.
Granskningshandling- Behovsbedömning Smedstorps station (del av 
Tjustorp 2:78 med flera) 2020-08-24, handlingsid: Ks 2020.2674.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 160/2019:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna planförslaget till detaljplan för 
Smedstorps station för samråd.

Kommunstyrelsen § 141/2017:
Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnad i uppdrag att för prövning 
utarbeta förslag till ny detaljplan för att fullfölja avtalet från 2002.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 september 2020

Justerandes sign

Ksau § 191 Dnr KS 2020/22

Svar på motion angående intern samordning

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

Ärendebeskrivning
Mikael Holmberg (MP) har den 1 februari 2020 lämnat in en motion 
angående intern samordning med följande lydelse:

”Kommunens verksamhet är komplex och omfattande. För att säkerställa att 
alla delar är samordnade så har kommunstyrelsen det yttersta ansvaret för att 
så är fallet.

Med erfarenheter från till exempel miljöförbundets direktionsmöten har jag 
noterat att det på tjänstepersonnivå inte alltid är så lätt att hitta rätt vägar när 
en fråga kräver ett samordnat grepp från olika delar av den kommunala 
verksamheten.

Vi yrkar att ge kommunstyrelsen i uppdrag:

- Att säkerställa att alla hel- eller delägda kommunala verksamheter har 
tydlig information kring hur man ska agera som tjänsteperson när 
man identifierar delar eller processer, som är suboptimerade och inte 
främjar den totala kommunala verksamheten.

- Att göra en översyn av hur processerna ser ut, om det finns behov av 
förbättringar. Kan digitaliseringen ge oss nya möjligheter att 
visualisera och identifiera?”

Förvaltningen, genom utvecklingschef Helena Berlin, lämnar följande 
yttrande: 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 september 2020

Justerandes sign

§ 191 forts.

Frågan om intern samordning hanteras idag inom förvaltningens 
verkställighet genom att:

I hela Tomelilla kommunförvaltning pågår ett arbete med att anpassa 
arbetssätt och ärendeprocesser till dagens, och morgondagens krav. Vi är en 
lärande organisation och har som uppdrag att utveckla och arbeta med 
ständiga förbättringar.  

Vi vill vara en innovativ kommun med hög servicenivå och vi vill även 
erbjuda en god service inåt organisationen. Våra stödfunktioner har till 
uppgift att stödja och underlätta för alla de medarbetare som jobbar närmast 
våra kunder. En del av vår service är i digital form av bland annat e-tjänster. 

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för arbetsgivaren och 
medarbetarna att utveckla verksamheterna och nå uppsatta mål är 
medarbetarpolicyn och ledarpolicyn viktiga styrdokument. Sammantaget är 
dessa två dokument inte bara utvecklings- och målstyrningsdokument utan 
även ett led i att profilera Tomelilla kommun i att vara en attraktiv 
arbetsgivare och nå de tre övergripande målen hållbar utveckling, delaktighet 
och egenmakt samt trygghet och hälsa. I höst inleds arbetet med 
implementering av medarbetarpolicyn.

Regelbundna arbetsplatsträffar är ett forum för dialog mellan medarbetare 
och chef för att gemensamt arbeta med utveckling, planering och uppföljning 
av arbetet inom det egna området. Dialog med chef sker även i form av 
medarbetarsamtal.

Arbetet med övergripande uppföljning och kvalitetsfrågor ska stärkas 
ytterligare genom rekrytering av en verksamhetsutvecklare till 
utvecklingsavdelningen. 

Rutin för hantering av synpunkter och klagomål 
Kommunen har en relativt ny rutin för hantering av synpunkter och 
klagomål. Ansvar för uppföljning och samordning av denna rutin ligger på 
Tomelilla direkt. Uppdraget omfattar att säkerställa att inga frågor blir 
hängande eller ramlar mellan stolar. Synpunkterna är en viktig del i 
kommunens kvalitetsarbete. Systemfel och brister i våra verksamheter ska på 
detta sätta upptäckas och åtgärdas. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 september 2020

Justerandes sign

§ 191 forts.

Krångelportalen
Det ska inte vara krångligt att ha kontakt med Tomelilla kommun. Vi vill få 
reda på vad som upplevs som krångligt för att vi ska kunna förbättra och 
utveckla vår service. Med hjälp av krångelportalen kan vi identifiera och 
eliminera onödigt krångliga processer. Krångelportalen riktar sig till invånare 
och företag, och är inte i första hand tänkt för interna frågor. Men om en 
anställd eller förtroendevald upptäcker ett krångel som drabbar invånare och 
företag så kan även de anmäla krånglet.

Tomelilla tillvaratar och tillgängliggör digitaliseringens möjligheter
Att tillvarata och tillgängliggöra digitaliseringens möjligheter är ett tydligt 
uppdrag för hela förvaltningen. I det digitala utvecklingsarbetet ingår att 
förbättra arbetsmetoder, processer och modeller. Digitaliseringsstrategen 
samordnar och ansvarar för det övergripande perspektivet.

För att resurserna ska används så kostnadseffektivt som möjligt utreds alltid 
möjligheten till att automatisera hela eller delar av våra arbetsprocesser.

Vid framtagandet av nya e-tjänster genomförs en processkartläggning. I 
kartläggningen ingår att identifiera förbättringsområden för att utveckla en 
effektivare funktion och bättre rutiner.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget på svar på motionen innebär inga ekonomiska konsekvenser för 
Tomelilla kommun.

Barnperspektivet
Förslaget på svar på motionen innebär inte att barn påverkas.

Miljöperspektivet
Förslaget på svar på motionen innebär inte att miljön påverkas.

Uppföljning
När kommunfullmäktige har fattat beslut i frågan kommer förvaltningen att 
följa upp beslutet på relevant sätt.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 september 2020

Justerandes sign

§ 191 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse utvecklingschef Helena Berlin, handlingsid: Ks 2020.2681.

  
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 25/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 61/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.
_________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 september 2020

Justerandes sign

Ksau § 192 Dnr KS 2020/116

Svar på medborgarinitiativ - Utegym i Lunnarp

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna frågan till 
investeringsberedningen att hanteras inför budgetåret 2022.

Ärendebeskrivning
Jeanette Andersson har den 28 maj 2020 inkommit med 
medborgarinitiativ med i huvudsak följande lydelse:

”Jag vill framför ett förslag som inte bara kommer gynna våran lilla by 
Lunnarp (som tyvärr är ganska intetsägande) i kommunen utan det kommer 
också att främja kommunmedborgarnas hälsa. Detta kommer i sin tur att 
kunna resultera i piggare, gladare personer som orkar mer. Framförallt 
behöver denna by få vakna upp ur sin dvala. Det behövs något som får 
människor att ta sig hit. Inte bara en gång om året då det är 
blomsterfestivalen.

På Bivägens slut finns där en ganska stor kilformad mark med gräs, där som 
en gång i tiden varit både en jästfabrik och senare en bilverkstad, denna mark 
äger kommunen. Där vore det perfekt att skapa ett utegym. Vet att där finns 
ett litet utegym vid Svampabanans parkering i början av motionsspåren till 
Kronoskogen. Men alla har som sagt inte bil och körkort och det ligger en 
bra bit från busshållplatsen tyvärr. Likaså som tjej vågar man inte i heller 
alltid ta sig så långt från bebyggelsen. Det är ganska ensligt där och ja världen 
ser ut som den gör. Ur ett säkerhetssyns perspektiv är inne i en by ett bättre 
alternativ.

Förvaltningen förslag på yttrande
Ett trevligt förslag som gynnar invånarna i Lunnarp och främjar en hälsosam 
fritid. I nuvarande budget för samhällsbyggnadsnämnden finns det dock inte 
utrymme för en investering av detta slag.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 september 2020

Justerandes sign

§ 192 forts.

Samhällsbyggnad uppskattar investeringskostnaden för det aktuella 
utegymmet till ca 500 000 kr. Därefter tillkommer även drift och 
underhållskostnader för 10-20 000 kr per år. 

Förvaltningens förslag till beslut är att frågan hanteras av 
investeringsberedningen och budgetberedningen för budgetåret 2022.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget kommer att öka investeringbehovet samt driftsbudgeten belastas.

Barnperspektivet
Förslaget kommer att öka barnens möjligheter att aktivera sig på fritiden i 
Lunnarp.

Miljöperspektivet
Förslaget bedöms inte påverka miljön negativt.

Uppföljning
Förvaltningen anser inte att en uppföljning av medborgarinitiativet behövs.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att svara enligt 
förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden § 70/2020, handlingsid: Ks 2020.2576.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 139/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar skicka medborgarinitiativet till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden § 70/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att svara enligt 
förvaltningens förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Jeanette Andersson
Investeringsberedningen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 september 2020

Justerandes sign

Ksau § 193 Dnr KS 2020/114

Svar på medborgarinitiativ - Behåll och modernisera 
gatubelysningen i småbyarna

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

Ärendebeskrivning
Jeanette Skog har den 25 maj 2020 inkommit med medborgarinitiativ 
med följande lydelse: 

”Gatubelysningens omfattning och status varierar. Det är helt förståeligt då 
olika placeringar och lösningar gjorts efter bästa förmåga under årens lopp.

Det som det inte finns någon som helst förståelse för är att kommunen nu är 
i färd med att plocka bort gatubelysning helt och hållet. I samband med att 
elledningar grävs ned så försvinner en del stolpar som även fungerat som 
fäste för gatlyktor. Att konsekvenserna av detta ska bli att gatubelysningen 
försvinner är helt ofattbart. Det mest naturliga hade såklart varit att i 
sammanhanget istället se över och modernisera belysningen. Att detta 
medför kostnader begriper alla men att belysning i småbyarna inte ska 
prioriteras känns mycket märkligt. Det är oftast vägar utan trottoar eller 
vägren, det kan tidvis vara starkt trafikerat, skolbussar ska hämta och lämna 
barn osv.

I en tid när vi pratar om att ”Hela Sverige ska leva” och det planeras och 
genomförs en mängd projekt som syftar till en utveckling av landsbygden 
och för att det ska vara enklare att bosätta sig utanför centralorterna då kan 
inte ett borttagande av gatubelysning ligga i linje med denna strategi.”

Samhällsbyggnads förslag till yttrande
Eftersom belysningsplanen inte antogs i den form som föreslogs så finns det 
idag inga planer på att ta bort belysningen på landsbygden. Istället påbörjas 
en inventering av stolparnas skick samt efterföljande analys av belysningens 
nytta och behov.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 september 2020

Justerandes sign

§ 193 forts.

Ekonomiska konsekvenser
Då ingen nedsläckning av belysningsstolpar i nuläget är aktuell kommer 
kostnaderna i nuläget vara oförändrade. 

Barnperspektivet
Förslaget kommer att ta hänsyn till att rätt platser belyses utifrån barnens 
behov.

Miljöperspektivet
Då ingen nedsläckning av belysningsstolpar i nuläget är aktuell kommer 
miljöpåverkan vara oförändrad. 

Uppföljning
Förvaltningen anser inte att en uppföljning av medborgarinitiativet behövs.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
besvara medborgarinitiativet med samhällsbyggnadsnämndens yttrande.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden § 71/2020, handlingsid: Ks 2020.2577.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 138/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar skicka medborgarinitiativet till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden § 71/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
besvara medborgarinitiativet med samhällsbyggnadsnämndens yttrande.
_________

Beslutet skickas till:
Jeanette Skog
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Planeringsingenjör Håkan Berggren
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 september 2020

Justerandes sign

Ksau § 194 Dnr KS 2020/2

Anmälningsärenden ksau den 9 september 2020

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

Ärendebeskrivning
1. Skrivelse den 7 augusti 2020 från Kollektivtrafiknämnden, Region 

Skåne – Skrivelse angående justeringar i kollektivtrafiken.
2. Skrivelse den 7 augusti 2020 från Regionrådet Carina Zachau, Region 

Skåne – Anhållan till regeringen angående skolstart vid 
gymnasieskolan.

3. Protokoll den 12 augusti 2020, §§ 158-183 från kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

4. Protokoll den 13 augusti 2020, §§ 31-39 från vård och 
omsorgsnämndens arbetsutskott. 

5. Protokoll den 20 augusti 2020, §§ 46-51 från Tomelilla-Ystad Sjöbo 
överförmyndarnämnd

6. Skrivelse från Migrationsverket 11 augusti 2020 – Redogörelse för 
tillämpning av kriterier för fördelning av länstal 2021 av nyanlända.

7. Redovisning av uppdrag i regleringsbrev för budgetåret 2020 
avseende Migrationsverket – Uppdrag 4 Anvisning av nyanlända till 
kommuner.

8. Information från Länsstyrelsen Skåne 1 september 2020, Utkast om 
kommuntal för 2021 i Skåne län.

9. Protokoll nr 3-2020, 2020-08-27 fört vid styrelsemöte med 
Österlenhem AB.

10. Protokoll nr 3-2020, 2020-08-27 fört vid styrelsemöte med Tomelilla 
Industriaktiebolag.

11. Protokoll från Sydöstra Skånes samarbetskommitté den 25 augusti 
2020 §§ 19-25.

12. Protokoll från revisorerna den 26 augusti 2020, § 30.
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Justerandes sign

§ 194 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen av anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, handlingsid: Ks 2020.2472.  
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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