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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
23 september 2020

Justerandes sign

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

§ 195 Ändringar i föredragningslistan
§ 196 Dialoger och informationsärenden
§ 197 Sammanträdesplan kommunstyrelsen 2021
§ 198 Ändring i reglemente för kommunstyrelsen (tillägg eldningsförbud)
§ 199 Delårsrapport jan-aug 2020 (TB2)
§ 200 Omfördelning av anslag inom investeringsram 2020
§ 201 Uppföljning intern kontroll kommunstyrelsen 2020
§ 202 Budget 2021 – Skattesats
§ 203 Avgifter och taxor 2021
§ 204 VA-taxa 2021
§ 205 Vision för Tomelilla kommun
§ 206 Utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun
§ 207 Kapitalisering av Kommuninvest
§ 208 Svar på samråd för ombyggnad av väg 11 Anklam, Tomelilla och Sjöbo 

kommuner
§ 209 Yttrande gällande Sjöbo kommuns översiktsplan 2040
§ 210 Riktlinjer för exploateringsavtal
§ 211 Riktlinjer för markanvisningar Tomelilla kommun
§ 212 Svar på motion - Lokaler till daglig verksamhet
§ 213 Medborgarinitiativ - Inför övre åldersgräns i kommunfullmäktige
§ 214 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) 2020
§ 215 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom äldre- och 

handikappomsorgen (SoL) 2020
§ 216 Anmälningsärenden ksau den 23 september 2020
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 september 2020

Justerandes sign

Ksau § 195 Dnr KS   

Ändringar i föredragningslistan

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

- Beslutsärende Mål och budget 2021 med plan för 2022-2023 utgår.
- Beslutsärende Mål för kommunstyrelsen 2021 utgår.

_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 september 2020

Justerandes sign

Ksau § 196 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:

- Ersättare för kommundirektör vid frånvaro, tillförordnad 
kommundirektör, från och med 1 september 2020 är Johan 
Holmqvist.

- För närvarande är det ett intensivt arbete med 
kommunkompassen. 

- Det har varit chefsdagar måndag-tisdag den här veckan, bland 
annat ledarpolicyn, medarbetarpolicyn och stresshantering har 
varit på dagordningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande Per-Martin Svensson 
informerar bland annat om följande: 

- Kommunpolis Mikael Svensson kunde inte komma idag men har 
skickat en skriftlig information om brottsanmälningar den senaste 
tiden. 

- Imorgon den 24 september är det möte med AV Media Skåne i 
Simrishamn.

Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson informerar bland annat om följande:
- Föredrar förslaget till livskvalitetsprogram, som har tagits fram 

med stöd av en politisk referensgrupp. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 september 2020

Justerandes sign

§ 196 forts.

Enhetschef Pamela Lindqvist informerar bland annat om följande: 
- Återrapport synpunktshantering och vad Tomelilla Direkt har fått 

in för klagomål som har kunnat omvandlas till förbättringar i 
verksamheterna. 

- Inom verksamheterna är de relativt duktiga på att svara på frågor 
och synpunkter som kommer in, men de kan bli bättre på att 
granska synpunkterna systematiskt för att hitta 
förbättringspotential som gör att samma synpunkter inte 
återkommer.

- Pamela återkommer vid senare sammanträde för genomgång av 
vilka arbetsuppgifter Tomelilla Direkt har tagit över från andra 
verksamheter.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.2784.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 september 2020

Justerandes sign

Ksau § 197 Dnr KS 2020/119

Sammanträdesplan kommunstyrelsen 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesplan 2021 inklusive 
riktlinjer för arbetsutskottet.

Kommunstyrelsen beslutar att hålla sammanträden den 27 januari, 3 mars, 14 
april, 2 juni, 1 september, 6 oktober, 17 november och 15 december 2021.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 21 september 2020 beslutat om sin 
sammanträdesplan för 2021. Kommunfullmäktige kommer att hålla sju 
sammanträden under 2021, den 15 februari, 22 mars, 3 maj, 21 juni, 20 
september, 1 november och 6 december 2020.

Det innebär ett sammanträde var sjätte vecka med undantag för mars-mötet 
för att undvika påsklovet och budgetsammanträdet i juni för att få så lång tid 
som möjligt för att hinna bereda budgeten. Mötestiderna är lagda så att 
sammanträden undviks under skollov och såklart helgdagar. 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.

Kommunstyrelsens sammanträden är oftast planerade 19 dagar före 
kommunfullmäktiges sammanträde, vilket är lämpligt för att få ks-protokollet 
färdigt och justerat så att justerade protokollsutdrag kan skickas ut till 
kommunfullmäktiges sammanträde. 

Kommunstyrelsens sammanträden är även fortsättningsvis planerade på 
onsdagar, enligt följande:

- 27 januari
- 3 mars
- 14 april
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 september 2020

Justerandes sign

§ 197 forts.

- 2 juni
- 1 september
- 6 oktober
- 17 november
- 15 december.

Utöver ett kommunstyrelsesammanträde per 
kommunfullmäktigesammanträde så är ett extra ks-sammanträde efter 
höstens sista KF-sammanträde inplanerat, med andra ord totalt åtta KS-
sammanträden under 2021 (åtta under 2020, tio under 2019 varav det första 
enbart för att välja arbetsutskott).

Nämnder och styrelser fattar själva beslut om sina sammanträdestider, men 
ska samråda med kanslienheten innan beslut fattas. Det är även rimligt att 
kommunstyrelsen ger direktiv till sitt utskott. 

Kommunstyrelsen menar att det är nödvändigt med minst två sammanträden 
med arbetsutskottet inför varje kommunstyrelsesammanträde. Dessa 
sammanträden ska dock inte hållas onsdagen före ks-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 ska 
bli akut på grund av dålig planering.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesplan 2021 inklusive 
riktlinjer för arbetsutskottet.

Kommunstyrelsen beslutar att hålla sammanträden den 27 januari, 3 mars, 14 
april, 2 juni, 1 september, 6 oktober, 17 november och 15 december 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.2786.
________

  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen  
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 september 2020

Justerandes sign

Ksau § 198 Dnr KS 2018/158

Ändring i reglemente för kommunstyrelsen (tillägg 
eldningsförbud)

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar ändra kommunstyrelsens reglemente, 
handlingsid: Ks 2020.2782.

Ärendebeskrivning
Enligt 10 kap. 1 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor har regeringen rätt 
att överlåta åt en förvaltningsmyndighet eller en kommun att meddela 
föreskrifter om förbud mot eldning utomhus och liknande förebyggande 
åtgärder mot brand. Detta har regeringen gjort i 2 kap. 7 § förordningen 
(2003:789) om skydd mot olyckor: 

”En länsstyrelse och en kommun får meddela föreskrifter om förbud helt 
eller delvis mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder 
mot brand.”

Eftersom det följer av sakens natur att det är brådskande att meddela 
eldningsförbud när det blir aktuellt, bör kommunfullmäktige ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att fatta beslut om denna typ av föreskrifter. 
Kan inte kommunstyrelsens sammanträde avvaktas har ordförande möjlighet 
att ta ett ordförandebeslut i enlighet med 6 kap. 39 § kommunallagen och 
kommunstyrelsens delegeringsregler.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar ändra kommunstyrelsens reglemente, 
handlingsid: Ks 2020.2782.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 september 2020

Justerandes sign

§ 198 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.2783.
Reglemente för kommunstyrelsen tillägg eldningsförbud, handlingsid: Ks 
2020.2782.
_________

   

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 september 2020

Justerandes sign

Ksau § 199 Dnr KS 2020/115

Delårsrapport januari-augusti 2020 (TB2) för Tomelilla 
kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar godkänna delårsrapport januari-augusti 2020 
enligt förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
Prognosen för helåret har förbättrats från -10,3 mnkr vid delårsrapport jan-
april till +18,5 mnkr i jämförelsen med budgeten. Den stora förändringen 
består av att finansförvaltningen har förbättrats från -11 mnkr till +15,2 
mnkr. Skatteintäkterna har inte minskat så mycket som har befarats.

Även de flesta nämnderna har förbättrat sitt resultat från TB1:
Överförmyndare 0 till 0,4 mnkr
Kommunstyrelsen 0 till 1 mnkr
Samhällsbyggnadsnämnden 0,5 till 1,5 mnkr
Byggnadsnämnden 0 till 0,9 mnkr
Kultur- och fritidsnämnden 0,2 till 0,5 mnkr
Familjenämnden -3 mnkr till -1,5 mnkr (Individ och familj minus 3 mnkr och 
Barn och utbildning plus 1,5 mnkr)

Detta gäller dock inte vård och omsorgsnämnden som minskar sitt överskott 
från 3 mnkr till 0,5 mnkr. 

Årets resultat var budgeterat till 16,5 mnkr men prognosen är nu 35 mnkr.

God ekonomisk hushållning klaras eftersom de ekonomiska målen enligt 
prognosen uppnås och 31 av 33 verksamhetsmål bedöms bli uppfyllda eller 
delvis uppfyllda. Ett av kommunstyrelsens verksamhetsmål har inte kunnat 
bedömas. Ett av samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsmål har inte 
kunnat nås alls på grund av covid-19.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 september 2020

Justerandes sign

§ 199 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna delårsrapport januari-augusti 2019 
enligt förvaltningens förslag.  
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 september 2020

Justerandes sign

Ksau § 200 Dnr KS 2019/57

Omfördelning av anslag inom investeringsram 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar omfördela 5 mnkr inom 2020 års 
investeringsram från fiberutbyggnad till ombyggnation av Brösarps 
skola/förskola, Meröppet bibliotek i Tomelilla, inköp av flakbil och minibuss 
samt informationstavlor.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 4 november 2019 § 113 att fastställa 2020 
års investeringsram till totalt 51,5 mnkr för den skattefinansierade 
verksamheten. 

13 mnkr avsattes för att finansiera den fortsatta utbyggnaden av fibernätet i 
kommunen. Bedömningen som görs i samband med delårsrapporten är att 
anslaget för fiberutbyggnaden kommer att lämna ett överskott på ca 5 mnkr. 
I samband med investeringsberedningens sammanträde den 11 september 
2020 lämnades förslag på att tidigarelägga ombyggnationen av Brösarps 
skola, genomföra Meröppet på biblioteket i Tomelilla och köpa in flakbil och 
minibuss samt informationstavlor vid infarter redan under sista tertialet 2020. 
Finansieringen kan ske genom omfördelning av medel från fiberutbyggnaden 
till de tidigarelagda investeringarna samt informationstavlor vid infarter.

Brösarps skola/förskola 2,0 mnkr
Meröppet bibliotek, Tomelilla 0,7 mnkr
Flakbil 0,3 mnkr
Minibuss 0,5 mnkr
Informationsskyltar 1,5 mnkr
SUMMA 5,0 mnkr

Ekonomiska konsekvenser
Genom en omfördelning av investeringsanslag belastar inte de tidigarelagda 
investeringarna det finansiella utrymmet.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 september 2020

Justerandes sign

§ 200 forts.

Barnperspektivet
Ändamålsenliga, tillgängliga och uppdaterade lokaler, såväl innemiljö som 
utemiljö är en investering för våra barn och elever i förskola och skola. 

Miljöperspektivet
Ändamålsenliga och uppdaterade lokaler innebär generellt en minskad 
miljöbelastning över tid. Nya och energisnålare driftmetoder och nya 
byggnadstekniska lösningar samt nyare bilpark minskar miljöpåverkan. 

Uppföljning
Investeringarna följs upp i årsbokslutet.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar omfördela 5 mnkr inom 2020 års 
investeringsram från fiberutbyggnad till ombyggnation av Brösarps 
skola/förskola, Meröppet bibliotek i Tomelilla, inköp av flakbil och minibuss 
samt informationstavlor. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 
2020.2777.
_________

  
  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 september 2020

Justerandes sign

Ksau § 201 Dnr KS 2020/6

Uppföljning intern kontroll kommunstyrelsen 2020

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram en rutin för hur beredning inför nämnd, utskott och styrelse ska gå till.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 22 januari 2020, § 4/2020, att utifrån 
genomförd riskanalys anta internkontrollplanen för år 2020. Enligt planen 
ska uppföljningar redovisas till kommunstyrelsen i juni och i oktober.

Förvaltningens samlade bedömning är att den intern kontrollen är god men 
att det finns fortsatta förbättringsområden inom exempelvis 
upphandlingsområdet där utbildningsinsatser och fortsatt utveckling av 
digitalt stöd och rutiner för uppföljningar av avtalstrohet. Under våren och 
sommaren har det inte funnits möjlighet till några större utbildningsinsatser 
utan dessa planeras in under hösten 2020 och vintern 2021.

Uppföljning av bisyssla har inte genomförts med anledning av den pågående 
revisionsgranskningen. Eventuella synpunkter och förslag till åtgärder får 
beslutas om i samband med redovisning av rapporten.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och de åtgärder som 
vidtagits

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och de åtgärder som 
vidtagits

14



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 september 2020

Justerandes sign

§ 201 forts.

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

Uppföljning
Inför 2021 års riskanalys redovisas eventuella kvarstående kontrollpunkter 
som bör överföras även till kommande års internkontrollplan.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 
2020.2781.
Uppföljning internkontrollplan kommunstyrelsen, handlingsid: Ks 
2020.2780.

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

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

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 september 2020

Justerandes sign

§ 201 forts.

Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att 
arbetsutskottet ska besluta ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en rutin för 
hur beredning inför nämnd, utskott och styrelse ska gå till.

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kanslichef Johan Linander

16



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 september 2020

Justerandes sign

Ksau § 202 Dnr KS 2019/199

Budget 2021 - Skattesats

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för 2021 ska vara oförändrad, 
20,61 kronor.

Deltar inte i beslutet
Sara Anheden (S) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande läggs 
härmed fram ett förslag om oförändrad skattesats, dvs 20,61 kronor. 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för 2021 ska vara oförändrad, 
20,61 kronor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 
2020.2779.
_________

    

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen   
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 september 2020

Justerandes sign

Ksau § 203 Dnr KS 2020/74

Avgifter och taxor 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta avgifter och taxor 2021 i enlighet med 
bifogat förslag, handlingsid: Ks 2020.2824.

Deltar inte i beslutet
Sara Anheden (S) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Berörda nämnder har tagit fram förslag på avgifter och taxor för sin 
verksamhet för år 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta avgifter och taxor 2021 i enlighet med 
bifogat förslag, handlingsid: Ks 2020.xxxx.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 
2020.2823.
Avgifter och taxor 2021, handlingsid: Ks 2020.2824.
_________

    

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 september 2020

Justerandes sign

Ksau § 204 Dnr KS 2020/74

VA-taxa 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar fastställa taxa för vatten och avlopp för 
verksamhetsåret 2021 enligt förslag, handlingsid: Ks 2020.2624.

Deltar inte i beslutet
Sara Anheden (S) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen föreslår att brukningsavgiften för vatten och avlopp höjs med 
3 % från och med 1 januari 2021. Höjningen görs för att möta 
verksamhetens ökade kostnader, vilka främst består i högre kapitalkostnader 
för de nödvändiga investeringar som nu genomförs och som planeras för 
under kommande år.

Med föreslagen höjning ökar årskostnaden för ett medelhushåll (150 m3/år) i 
Tomelilla kommun med 282 kr per år, från 9 408 kr/år till 9 690 kr/år. Den 
rörliga avgiften för vatten och avlopp ökar från 37,50 kr till 38,63 kr per 
förbrukad kubikmeter vatten (1000 liter).

I figuren nedan redovisas dagens årskostnad för VA i Tomelilla tillsammans 
med våra grannkommuner och andra jämnstora kommuner i Skåne. 
Tomelilla ligger här strax över genomsnittet.  
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Figur 1 Jämförelse av den genomsnittliga årskostnaden för kommuner av jämförbar storlek 
i Skåne. Typhus A innebär ett hushåll med en vattenförbrukning på 150 m3/år

Avgiften för mottagning av externslam (trekammarbrunnar etc.) följer 
brukningsavgiften och höjs den också med 3 %.

Anläggningsavgiften för inkoppling av vatten och avlopp till en fastighet 
föreslås höjas med konsumentprisindex, KPI baserat på indextalet juli 2019 
vilket innebär en höjning med 0,53 %.

Höjningar under planåren 2021-2023
Förvaltningen har låtit upprätta en ekonomisk modell för VA-verksamheten i 
kommunen där simuleringarna visar hur avgiften behöver höjas under 
kommande år för att möta verksamhetens kostnader. Utan avgiftshöjning 
kommer verksamheten att redovisa ett ökande underskott. Tidigare 
underskott ska vara reglerat senast år 2022. I figuren nedan visas förslaget 
som innebär att brukningsavgiften höjs med 3 % 2021, 2 % 2022 och 0 % 
2023. Inför varje års fastställande av taxan kommer dock en översyn att göras 
med de då aktuella förutsättningarna.

Röd linje visar utvecklingen av resultatfonden utan avgiftshöjning och blå 
linje visar resultatet med föreslagen avgiftshöjning.

20



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 september 2020

Justerandes sign

§ 204 forts.

Bakgrund till avgiftshöjningen
VA-enheten står inför en rad utmaningar som påverkar verksamhetens 
resultat åren framöver. Intäkterna har minskat samtidigt som kostnaderna har 
ökat, främst med anledning av ökade kapitalkostnader från genomförda 
investeringar. Investeringstakten måste dock öka för kommunens VA-
anläggningar genom förnyelse av ledningar i marken samt renovering och 
kapacitetsökning av vattenverk och avloppsreningsverk. 

De ökade kostnaderna för VA-verksamheten är inte unikt för Tomelilla utan 
följer samma mönster som i resten av landet. De flesta VA-anläggningarna 
byggdes under 60- och 70-talen och är nu helt avskrivna och samtidigt i 
behov av renovering och uppgradering.
Precis som andra VA-verk i Sverige drivs verksamheten uteslutande på VA-
avgifterna från anslutna abonnenter. Verksamheten får inte gå med vinst, 
utan avgifterna används fullt ut för att täcka alla nödvändiga kostnader. 
Höjningen av taxan kommer abonnenterna tillgodo genom förstärkning av 
ledningsnät, säkrare dricksvattenförsörjning och minskad miljöbelastning 
från reningsverken. 

Jämfört med 2020 års budget har kostnader för översvämningar 2019 räknats 
med i dessa förutsättningar. Kostnaderna bedöms hamna på 2-3 miljoner 
kronor. En översyn och förändring av avskrivningstider har också gjorts som 
kraftigt förbättrar förutsättningarna och gör att taxan trots 
översvämningskostnader och en aviserad höjning på 6 % till 2021 kan 
hanteras med en höjning på 3 % till år 2021. 
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Översyn av taxekonstruktionen
I samband med taxebeslutet inför 2020 gavs ett uppdrag att se över 
taxekonstruktionen. I bilaga framgår förslag på förändringar i befintlig taxa 
inför 2021. Utöver föreslagna förändringar föreslås att vidare studera 
möjligheten att i brukningstaxan införa en dagvattenavgift och en 
lägenhetsavgift i enlighet med Svenskt Vattens basförslag. Innan dessa 
parametrar kan införas krävs dock en inventering av antal lägenheter och 
dagvattenytor i kommunen och en simulering av utfallet av förändringarna, 
vilket innebär att detta kan införas tidigast år 2022. I samband med införande 
av dagvattenavgift ses också över möjligheterna att stimulera lokalt 
omhändertagande av dagvatten.

Under året har vårt gemensamma VA-bolag tillsammans med Simrishamn 
startats upp. Det finns också skäl att gemensamt se över de båda 
taxekonstruktionerna så att de i möjligaste mån harmoniserar med varandra. 
    
Ekonomiska konsekvenser
Genom denna taxehöjning erhålls ekonomisk balans i VA-verksamheten och 
tidigare underskott återställs inom 3 år som lagen kräver. 

Barnperspektivet
Genom att öka investeringstakten förbättras möjligheten att bibehålla en hög 
kvalitet i VA-verksamheten och säkra vattentillgången till gagn för 
kommande generationer. 

Miljöperspektivet
Genom att öka investeringstakten förbättras möjligheten att bibehålla en hög 
kvalitet i VA-verksamheten och därmed minska miljöpåverkan från vår 
verksamhet.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa 
taxan för vatten och avlopp för verksamhetsåret 2021.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden § 63/2020, handlingsid: Ks 2020.2623.
Förslag VA-taxa 2021 med höjning 3%, handlingsid: Ks 2020.2624.
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Tidigare behandling
Samhällsbyggnadsnämnden § 63/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa 
taxan för vatten och avlopp för verksamhetsåret 2021.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 205 Dnr KS 2020/153

Vision för Tomelilla kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Ärendebeskrivning
Tomelilla kommuns nuvarande vision gäller t.o.m. 2020, alltså innevarande 
år. Med anledning av det har ett arbete att utarbeta en ny vision genomförts. 
Arbetet har pågått sedan sent 2019 samt innevarande år och har fördelats på 
tre tillfällen där politiker och tjänstepersoner mötts i en dialog om 
framtagande och innehåll. Samt avslutats med ett seminarium i 
kommunfullmäktige, med dels en bakgrundsbeskrivning om vad som 
kännetecknar ett visionsarbete samt en redovisning av de olika förslag till 
vision som utarbetats vid de två föreliggande seminarierna. 

Därefter har ytterligare en kommunikativ bearbetning av förslaget till vision 
skett i förvaltningsledningen.

Parallellt med den politiska processen har samtal och intervjuer skett med ett 
antal företag och enskilda i kommunen om hur de ser på en framtida vision 
och vilka viktiga beståndsdelar de tycker den kan bestå av, vad de ser som 
viktiga styrkeområden att arbeta vidare med. Där lyftes de agrara näringarna 
fram tillsammans med den kreativitet och entreprenörsanda som präglar både 
vår byggd och vårt näringsliv. Man belyste också vikten av att involvera barn 
och ungdomar i arbete i den framtida visionens anda och om vår byggds 
styrka och särart.

Förslag till vision och devis

 I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår 
gemensamma innovationskraft ger näring och hållbar tillväxt.

Devis

 Tomelilla på Österlen; en kreativ, grön och hållbar bit av Skåne.
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Inom ärendet föreslår förvaltningen även att Kommunfullmäktige fattar 
beslut om att i visionens anda utveckla en visionsfond med motsvarande 200 
tkr per år fr.o.m. 2021. Syftet är att den ska rikta sig till de invånare, 
föreningar och företag som har stora och små idéer för att utveckla och 
förändra Tomelilla. Andemeningen är alltså att stödja modiga idéer som 
uppmuntrar en “testanda”, men också förverkligandet av visioner och 
drömmar i vår kommun. 

Visionsfonden ska finnas för att vi tror att invånare och organisationer har 
motivation och ambition att driva Tomelilla i riktning mot kommunens 
vision Tomelilla 2030. Från fonden kan man förslagsvis söka upp till 25 tkr 
för sitt projekt.

Alla projekt ska bedömas utifrån den potentiella samhällsnyttan i kommunen 
och utifrån hur nytt projektet är för Tomelilla. Vi ser gärna att projektidén 
engagerar en särskild grupp eller svarar på ett eller flera behov som finns i 
kommunen. Ansökningarna till visionsfonden bör bedömas och beslutas av 
en grupp som är sammansatt av näringsliv, föreningsrepresentanter och 
politiker i kommunen. 

Formerna för bedömningen av bidrag behöver utarbetas i ett separat 
dokument, men ett förslag är att en del av visionsfonden, kanske 10 tkr, går 
till ett stipendium för en ung människa med anknytning till Tomelilla som 
visat framfötterna inom forskning och har en idé i visionens riktning.

Ekonomiska konsekvenser
Ett stringent visions- och efterföljande målarbete i de områden som berörs 
får sannolikt inga stora negativa ekonomiska konsekvenser, snarare tvärtom, 
det förtydligar vilka frågor vi ska arbeta med, inte minst ur ett utvecklings- 
och tillväxtperspektiv och kan därför leda till ett mer stringent ekonomiskt 
arbete. Förslaget om visionsfond innebär dock en ekonomisk satsning, som 
om den antas behöver prioriteras i budgetsammanhang. Men den innebär 
också att kommunen stöder och uppmuntrar enskilda och organisationer 
som har ett driv att arbeta med innovationer i vår kommun.
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Barnperspektivet
Det är viktigt att barn och ungdomar involveras i arbetet med visionen. Det 
kan göras på flera olika sätt, i vårt ungdomsråd, men också i framtida 
arbetsformer och projekt med sikte på visionen. Det är också viktigt att det 
som görs i visionens andra har ett barnrättsligt perspektiv. Att involvera barn 
och ungdomar i ett framåtsyftande och visionärt utvecklingsarbete mot 
Tomelilla 2030 innebär troligen också att vi bidrar till goda minnen av 
uppväxtkommunen. Det i sin tur, även om man väljer att flytta, studera på 
annan ort osv, kan leda till att man vill återvända och/eller etablera sig i 
hemorten.

Miljöperspektivet
Visionen bidrar till att förstärka ambitionen att utveckla de kreativa och 
gröna näringarna och ligger därför mycket nära det fokus vi alla behöver ha 
på Agenda 2030 och miljömässig hållbarhet.

Uppföljning
Visionen kommer att vara vägledande för Tomelilla kommuns arbete med 
mål, budget och en rad andra i högsta grad viktiga beslut. Visionen följs upp i 
varje årsredovisning, delårsbokslut, måldokument med mera.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta Vision för Tomelilla kommun, 
handlingsid: Ks 2020.2525.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommundirektör Britt-Marie Börjesson, handlingsid: Ks 
2020.2778.

    
Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) yrkar att ärendet ska överlämnas till kommunstyrelsen utan 
förslag till beslut.

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 206 Dnr KS 2020/161

Utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar ge vård och omsorgsnämnden i uppdrag att 
genomföra upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) för 
utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun.

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

Ärendebeskrivning
På vård och omsorgsnämndens arbetsutskott den 13 maj och på vård och 
omsorgsnämndens sammanträde den 28 maj informerades om att Juni Care 
AB försatts i konkurs. 

På vård och omsorgsnämndens sammanträde den 28 april 2019 beslutades 
följande:

Vård och omsorgsnämnden beslutar att gällande avtal för att utföra personlig 
assistans åt de som valt vård och omsorgsnämnden som utförare eller som 
ickevalsalternativ för personer som är ersättningsberättigade enligt SFB 11 
kap. förlängs med oförändrade villkor för perioden 2020-02-01 till och med 
2023-01-31.

Efter konkursen måste Tomelilla kommun antingen upphandla en ny 
entreprenör som ickevalsalternativ för personlig assistans eller erbjuda 
tjänsten genom att utföra den i egen regi. 

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott gav på sitt sammanträde den 13 
maj 2020 socialchef Viweca Thoresson i uppdrag att utreda möjligheterna att 
enligt LOV (lagen om valfrihetssystem) upphandla en ny entreprenör och att 
redovisa uppdraget på arbetsutskottets sammanträde 2020-08-13. 
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Socialchefens utredning är klar och slutsatsen är att det skulle vara 
fördelaktigt att använda upphandlingsformen LOV framför LOU. 

Eftersom kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 13 juni 2016 
beslutade att uppdra åt vård och omsorgsnämnden att genomföra 
anbudsupphandling enligt lag om offentlig upphandling (LOU) för utförande 
av personlig assistans med assistanstimmar/assistansersättning enligt 51 
kapitlet socialförsäkringsbalken och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) måste kommunfullmäktige fatta ett nytt beslut för 
att det ska kunna vara möjligt för vård och omsorgsnämnden att genomföra 
upphandling enligt LOV.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att det medför några ekonomiska konsekvenser 
att föreslå kommunfullmäktige att ge vård och omsorgsnämnden i uppdrag 
att genomföra upphandling enligt LOV. Däremot skulle det med största 
sannolikhet bli betydligt dyrare att utföra tjänsten i egen regi. Enligt en kalkyl 
från beslutsunderlaget från 2016 beräknades att ett övertag till egenregi 
motsvarade en ökad årlig kostnad beräknat på sex brukare med mellan 705 - 
714 tkr, jämfört med att upphandla i enlighet med LOV.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av processen.

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

Vård och omsorgsnämndens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge 
nämnden i uppdrag att genomföra upphandling enligt lagen om 
valfrihetssystem (LOV) för utförande av personlig assistans i Tomelilla 
kommun.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämnden § 57/2020, handlingsid: Ks 2020.2663.
Kompletterande information till vård och omsorgsnämnden, handlingsid: Ks 
2020.2666.
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Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 57/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge 
nämnden i uppdrag att genomföra upphandling enligt lagen om 
valfrihetssystem (LOV) för utförande av personlig assistans i Tomelilla 
kommun.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar att utförande av personlig assistans i Tomelilla 
kommun ska ske i egen regi.

Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till vård och omsorgsnämndens förslag.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med vård och omsorgsnämndens förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 207 Dnr KS 2020/159

Kapitalisering av Kommuninvest

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att Tomelilla kommun till Kommuninvest 
ekonomisk förening (”Föreningen”) under år 2020 ska inbetala ett 
insatsbelopp om 2 200 tkr, det vill säga motsvarande erhållen återbetalning av 
förlagslån, samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som 
krävs med anledning av inbetalningen.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta 
om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i 
Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 
2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per 
invånare.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen för finansiering av 
kapitalinsatsen till Kommuninvest tilldelas investeringsanslag på 401 tkr år 
2022, 1 300 tkr år 2023 samt 1 300 tkr år 2024.

Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av dessa investeringsanslag 
för åren 2022-2024 hanteras i kommande budgetprocess.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska tillse att protokollet från 
fullmäktiges möte (innehållande beslutet enligt ovan, inklusive anslagsbevis 
och lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.

Ärendebeskrivning
I november 2010 upptog Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) 
förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard kronor. Tomelillas del av 
detta förlagslån uppgår till 2 200 tkr. Syftet var att efter finanskrisen höja 
nivån på kapital i Kommuninvest. Föreningen har därför använt 
lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån till helägda dotterbolaget 
Kommuninvest AB. 
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Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest AB 
inte längre inräknas in i kapitalbasen. Därmed finns inget skäl att ha kvar 
upplägget med förlagslån och återbetalning ska göras till medlemmarna.

Samtidigt behöver Kommuninvest AB de kommande åren tillföras nytt 
kapital. Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna 
så att den obligatoriska medlemsinsatsen för kommunerna ska uppgå till 
1 300 kr/invånare (regioner 260 kr/invånare). Samtliga medlemmar ska 
genom successiva årliga inbetalningar ha uppnått reglerad nivå vid utgången 
av 2024. Tabellen nedan visar de stadgereglerade nivåerna (till höger) samt 
effekterna för Tomelilla kommun.

Ingående Utgåendes Insatsnivå enl Motsv
År       insats Inbetalning         insats   Kommuninv kr/inv1

20201 11 706 300     2 200 000   13 906 300   
2021 13 906 300                  0   13 906 300     13 007 000   1 000
2022 13 906 300        401 400   14 307 700     14 307 700   1 100
2023 14 307 700     1 300 700   15 608 400     15 608 400   1 200
2024 15 608 100     1 300 700   16 909 100     16 909 100   1 300
1 Inbetalning 2020 finansieras genom återbetalt förlagslån från Kommuninvest.

Medlemmarna kan påbörja sin insats genom att redan år 2020 till 
Kommuninvest återföra den erhållna återbetalningen av förlagslånet. 
Förvaltningens uppfattning är att Tomelilla kommun ska göra en sådan 
återföring. Effekten blir att ytterligare insats behöver ske först 2022 och då 
med ett lägre belopp än som annars skulle varit fallet.

Ekonomiska konsekvenser
Kommuninvests goda kreditvärdighet innebär goda 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.

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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Uppföljning
I samband med budgetprocessen för 2022-2024 följs ärendet upp.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Tomelilla kommun till Kommuninvest 
ekonomisk förening (”Föreningen”) under år 2020 ska inbetala ett 
insatsbelopp om 2 200 tkr, det vill säga motsvarande erhållen återbetalning av 
förlagslån, samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som 
krävs med anledning av inbetalningen.

att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som 
krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på 
kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare.

att kommunstyrelsen för finansiering av kapitalinsatsen till Kommuninvest 
tilldelas investeringsanslag på 401 tkr år 2022, 1 300 tkr år 2023 samt 1 300 
tkr år 2024.

att finansieringen av dessa investeringsanslag för åren 2022-2024 hanteras i 
kommande budgetprocess.

att kommunen ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande 
beslutet enligt ovan, inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns 
tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 
2020.2775.
Information om kapitalisering, Kommuninvest, handlingsid: Ks 2020.2773.
Bilaga 2 Insatskapital per medlem samt förlagslån, handlingsid: Ks 
2020.2774.  
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 september 2020

Justerandes sign

Ksau § 208 Dnr KS 2020/155

Svar på samråd för ombyggnad av väg 11 Anklam, 
Tomelilla och Sjöbo kommuner

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till 
förvaltningen för tillägg av bland annat att vägen minst ska ha en normal 2+1 
standard. Ärendet återkommer på ett extra sammanträde med 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 september 2020.

Ärendebeskrivning
Trafikverket region Syd planerar för anläggning och ombyggnad av väg 11 
samt indragning av väg från allmänt underhåll. Trafikverket planerar att 
bygga om väg 11 till en mötesseparerad så kallad 2+1 väg mellan Anklam och 
Tomelilla för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Väg 11 är en statlig väg som utgör en viktig regional länk mellan Skånes 
sydvästra och sydöstra delar. Vägen löper tvärs över Skåne, från Malmö till 
Simrishamn, och passerar bland annat Staffanstorp, Dalby, Veberöd, Sjöbo 
och Tomelilla. 

Trafikverket har tidigare bedömt att väg 11 är i behov av 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder, bedömningen är delvis baserad på historik 
över olyckor på den aktuella sträckan, samt på uppföljning av olyckor på 
vägar med liknande utformning. Sammantaget finns ett behov av åtgärder för 
att förebygga framtida olyckor. 

Trafikverket planerar därför att bygga om väg 11 för att öka trafiksäkerheten 
och framkomligheten mellan Tomelilla och Anklam. Den befintliga vägen 
byggs om till en så kallad 2+1-väg med omkörningsfält och mötessepareras 
med mitträcke. Trafikverket planerar även att bygga en cykelväg för att binda 
samman Ramsåsa med Tomelilla (Svampakorset). 
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§ 208 forts.

De åtgärder man planerar att genomföra omfattar sammanfattningsvis 
följande: 

 Gles 2+1 väg med omkörningsfält. 
 Nya busshållplatser med planskilda passager för gång- och cykeltrafik 

samt pendlarparkeringar anläggs vid Anklam respektive Röddinge. 
 Busshållplatsen vid infarten till Tomelillas tätort flyttas något längre åt 

nordväst, närmare Svampakorset. 
 Busshållplatsen vid Ramsåsa dras in och ersätts med en ny gång- och 

cykelväg in till hållplatsen vid Svampakorset. 
 Parallellt vägnät för att kompensera för de stängda utfarterna mot väg 

11. Vägnätet ingår inte i vägplanen. 

Sydöstra Skånes samarbetskommittés (SÖSK) synpunkter 
I den nya systemanalysen för Sydsverige fastställs att transportsystemet ska 
ge förutsättningar för en önskvärd regional utveckling i hela Sydsverige och 
samtidigt vara robust för att kunna möta samhällsförändringar. 

En inriktning som även bör gälla för sydöstra Skånes kommuner där en av de 
största utmaningarna är tillgängligheten till och från delregionen, en 
utmaning som beskrivs i rapporten ”Stråkstudier i sydöstra Skåne”, Sweco 
2016. 

”Bristerna i tillgängligheten kommer av de långa restiderna mellan de sydöstra delarna av 
stråket Lund till Simrishamn. Sydöstra Skåne har tillsammans med delar av nordöstra 
Skåne den sämsta tillgängligheten till arbetsplatser inom 30 minuters restid (källa region 
Skåne).” 

Väg 11 utgör ett viktigt stråk för hela sydöstra Skåne och är utpekad som 
funktionellt prioriterat vägnät, prioriterat vägnät för gods samt regionalt stråk 
för kollektivtrafik, specifikt för det regionala superbusskonceptet (SKE5 
Simrishamn – Tomelilla – Sjöbo - Lund). Vägen utgör en viktig regional öst-
västlig förbindelse som binder samman Österlen med Malmö/Lund och 
Köpenhamn, samtidigt som den binder ihop kommunhuvudorterna Sjöbo, 
Tomelilla och Simrishamn.  

Längs med hela stråket finns ett antal större företag och besöksmål som har 
behov av konkurrenskraftigt och tillgängligt transportsystem. Både 
personresor och godstrafik är viktiga för hela sydöstra Skånes hållbara 
tillväxt. 
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§ 208 forts.

I åtgärdsvalsstudien för väg 11 fastställdes fem övergripande mål; värna 
regional tillgänglighet längs väg 11, minimera negativ påverkan på lokal 
tillgänglighet, öka trafiksäkerheten längs väg 11 och i korsningar för samtliga 
trafikanter, minimera påverkan på natur- och kulturvärden samt bidra till ett 
långsiktigt hållbart transportsystem. 

Att framtidssäkra infrastruktursatsningar utifrån samhällsutvecklingen 
kopplat till ökat behov av godstransporter och persontransporter är av stor 
betydelse och bör vara i fokus vid ombyggnation. 

Att säkerställa framkomligheten för samtliga trafikantgrupper samt att 
minska den negativa påverkan på verksamheter och näringsliv utmed 
sträckan bör prioriteras. Området kring sträckningen är landsbygd med ett 
aktivt lantbruk, vilket medför att antalet långsamtgående fordon är relativt 
många. 

I samrådsförslaget fastställs omkörningssträckorna till 16% respektive 24%, 
riktning nordväst mot Sjöbo 16% omkörningsfält och sydöst mot Tomelilla 
24% omkörningsfält. Körfälten separeras med längsgående mittsträcken på 
hela sträckan från Anklam till Svampakorset.

Med antalet långsamtgående fordon samt godstransporterna på sträckan kan 
lagt förslag på 16/24 bidra till att sträckan blir en flaskhals för hela stråket 
Sjöbo – Tomelilla -Simrishamn.

Om inte nuvarande och framtida behov av tillräckliga omkörningsfiler är väl 
tilltagna, kommer de övergripande målen om att värna regional tillgänglighet samt 
bidra till ett långsiktigt hållbart transportsystem att bli omöjliga att uppnå. 

Samrådshandlingen fastställer att kortare restid mellan Sjöbo och Tomelilla 
bedöms uppfyllt i och med en högre referenshastighet, färre korsningar, 
ökade omkörningsmöjligheter samt en snabbare kollektivtrafik med färre 
hållplatser för på- och avstigning. 

SÖSK anser att denna bedömning kan ifrågasättas då omkörnings-
möjligheterna idag i princip är obegränsade samt att antalet hållplatser enbart 
minskas med ett hållplatsläge. 
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Att referenshastigheten ökar från 80 till 100km/h på skyltningen är 
uppenbart, men den reella hastigheten på sträckan är svårare att bedöma. 
Med färre antal omkörningsfiler och flera långsamtgående fordon på sträckan 
kan den reella hastigheten för sträckan minska. 

Effekterna av framtida transportbehov och samhällsförändringar är inte 
tillräckligt konsekvensbedömda, såsom ökat antal transporter från större 
transportintensiva företag har inte beaktats tillräckligt. 

För att framtidssäkra tillgängligheten i hela stråket behöver antalet 
omkörningsfiler vara väl tilltagna, detta för att undvika den 
framkomlighetsproblematik som har uppkommit mellan Sjöbo och Dalby 
med köbildning som följd. En förbättrad tillgänglighet och robusthet i stråket 
uppnås inte när köbildning uppstår i de mest intensiva pendlingstiderna. 

SÖSK anser att hela sträckan Malmö - Sjöbo - Tomelilla - Simrishamn 
behöver prioriteras tydligare utifrån tillgänglighet, trafiksäkerhet och 
kollektivtrafikens framkomlighet. 

Sammanfattningsvis ser SÖSK brister i det presenterade samrådsförslaget 
utifrån längden av omkörningssträckor som inte säkerställer behovet, vilket 
ger effekter i hela systemet och påverkar hela stråkets attraktivitet och 
tillgänglighet.
  
Beslutsunderlag
Skrivelse samråd väg 11 SÖSK (utkast) version 1, handlingsid: Ks 2020.2771.
Samrådshandling väg 11 Trafikverket, handlingsid: Ks 2020.2772.
  
Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) yrkar att ärendet ska återremitteras till förvaltningen för 
tillägg av bland annat att vägen minst ska ha en normal 2+1 standard samt att 
ärendet åter ska tas upp på ett extra sammanträde med kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 30 september 2020.

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

Beslutet skickas till:
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
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Ksau § 209 Dnr KS 2020/124

Yttrande gällande Sjöbo kommuns översiktsplan 2040

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar lämna yttrande på Sjöbo kommuns förslag till 
översiktsplan i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
Sjöbo kommun har upprättat ett förslag till ny översiktsplan, med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning och barnkonsekvensanalys. Översiktsplanen 
omfattar hela kommunens yta, med undantag för Sjöbo tätort och Blentarp. 
Där fortsätter fördjupade översiktsplaner att gälla. 

Förslaget utgår från Vision för Sjöbo kommun 2034:
Sjöbo – en plats vi skapar tillsammans
Visionen är indelad i tre målområden:

 Hela Sjöbo lever
 Naturen i Sjöbo förgyller livet
 Barn och unga känner sig hemma i Sjöbo

Samrådsperioden för Översiktsplan 2040 pågår mellan 5 juni och 30 
september 2020.

Yttrande Tomelilla kommun 
Det konstateras att det finns en liten arbetsmarknadsregion mellan Tomelilla 
och Sjöbo som påminner om den mellan Tomelilla och Simrishamn. 
Pendlingen till och från Sjöbo är dock cirka 3 gånger så stort, med lite 
övervikt för resandet mot Sjöbo, ca 300 resor till Tomelilla och ca 340 resor 
från Tomelilla.

Även flyttning mellan tätorterna Sjöbo och Tomelilla ser ut att vara i balans, 
även om inga exakta siffror presenteras i planen.
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§ 209 forts.

Simrishamnsbanan ligger kvar som riksintresse genom Sjöbo vilket gör att 
Tomelillas framtida möjligheter att ansluta inte stängs. Intressant är att Sjöbo 
lyfter fram att förbättrad kollektivtrafik är den viktigaste frågan för de unga i 
Sjöbo. Då efterfrågas kollektivtrafik som gör ett större utbud tillgängligt, gör 
det lättare att umgås och delta i fritidsaktiviteter, samt underlättar de ungas 
skolgång framöver. Framförallt lyfts kollektivtrafik till byarna fram. Sjöbo har 
också en liknande ortstruktur som Tomelilla, med en utspridd befolkning 
som gör det svårt att organisera hållbar kollektivtrafik. I Sjöbo menar man att 
man måste titta på andra lösningar, och tittar särskilt på möjligheterna att 
flytta resor från bil till cykel. Här finns kanske framtida gemensamma 
utvecklingsprojekt mellan Tomelilla och Sjöbo.

Även riksvägarna 11 och 13 som är viktiga försörjningsstråk för Tomelilla 
ligger kvar. Väg 11 lyfts fram som särskilt viktig för den regionala 
trafikförsörjningen och för den regionala balansen i Skåne.

Liksom i Tomelilla har Sjöbo kommun som mål att koncentrera ny 
bebyggelse till befintliga byar och samhällen för att främja till exempel lokal 
mat- och energiproduktion, men även öka underlaget för kollektivtrafik och 
spara rekreativt värdefulla landskapsområden.

Sjöbo lyfter också fram vikten av fiber och vattenförsörjning, liksom 
utveckling av förnyelsebar energi med målen att minska energianvändningen 
fram till 2034 och samtidigt öka andelen biobränslen, vattenkraft, solkraft, 
vindkraft och/eller återvunnen energi.

Annat som lyfts fram som framtida utveckling är till exempel ostörda 
områden som Sjöbo menar utgör en stor potential ur ett regionalt perspektiv 
och kan utgöra en stor tillgång för turism och rekreation.

Sammantaget är Översiktsplanen väl utformad med tydligt och bra underlag. 
I planen finns inga mål eller utvecklingsstrategier som påverkar Tomelilla 
negativt, tvärtom finns det möjliga framtida samarbeten som kan leda till 
ökad sysselsättning och en hållbar utveckling i bägge kommunerna.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga särskilda ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för barnperspektivet.
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§ 209 forts.

Miljöperspektivet
Beslutet har inga särskilda miljökonsekvenser för Tomelilla kommun.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lämna yttrande på Sjöbo kommuns förslag till 
översiktsplan i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson, handlingsid: Ks 
2020.2770.
Samhällsbyggnadsnämnden § 72/2020, handlingsid: Ks 2020.2630.
Byggnadsnämnden § 90/2020, handlingsid: Ks 2020.2700.
Underrättelse om samråd - Förslag till Översiktsplan för Sjöbo kommun 
2040, handlingsid: Ks 2020.2631.
Samrådshandling ÖP2040 Sjöbo kommun, handlingsid: Ks 2020.2701
  
Tidigare behandling
Samhällsbyggnadsnämnden § 72/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen avger yttrande 
enligt skrivelsen nedan, men särskilt påtalar att översiktsplanen är väl 
utformad med tydligt och bra underlag. I planen finns inga mål eller 
utvecklingsstrategier som påverkar Tomelilla negativt, tvärtom finns det 
möjliga framtida samarbeten som kan leda till ökad sysselsättning och en 
hållbar utveckling i båda kommunerna.

Byggnadsnämnden § 90/2020:
Byggnadsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen avger yttrande enligt 
skrivelsen nedan i ärendebeskrivningen, men särskilt påtalar att 
Översiktsplanen är väl utformad med tydligt och bra underlag. I planen finns 
inga mål eller utvecklingsstrategier som påverkar Tomelilla negativt, tvärtom 
finns det möjliga framtida samarbeten som kan leda till ökad sysselsättning 
och en hållbar utveckling i bägge kommunerna.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 210 Dnr KS 2020/130

Riktlinjer för exploateringsavtal

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar anta riktlinjer för exploateringsavtal, handlingsid: 
Ks 2020.2642.

Ärendebeskrivning
1 januari 2015 ändrades plan- och bygglagen (SFS 2014:900) så att nya regler 
för exploatering infördes. Bestämmelserna innebär att det ställs krav på att en 
kommun som avser att ingå exploateringsavtal ska anta riktlinjer för sådana 
avtal.

Syftet med riktlinjerna är att klargöra kommunens grundläggande principer 
för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner 
samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av 
konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en tydlig struktur för exploatering vilket på sikt kan öka 
intresset för externa aktörer att investera i kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet ger inga direkta konsekvenser för barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet ger inga direkta konsekvenser för barnperspektivet.

Uppföljning
Riktlinjerna används vid framtida avtal om exploateringar.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta anta Riktlinjer 
för exploateringsavtal enligt bilaga Förslag till riktlinjer för exploateringsavtal 
Tomelilla kommun 2020-08-10, handlingsid: Sbn 2020.2131.
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Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden § 65/2020, handlingsid: Ks 2020.2628.
Förslag till riktlinjer för exploateringsavtal Tomelilla kommun, handlingsid: 
Ks 2020.2642.

Tidigare behandling
Samhällsbyggnadsnämnden § 65/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta anta Riktlinjer 
för exploateringsavtal enligt bilaga Förslag till riktlinjer för exploateringsavtal 
Tomelilla kommun 2020-08-10, handlingsid: Sbn 2020.2131.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 211 Dnr KS 2020/160

Riktlinjer för markanvisningar Tomelilla kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar anta riktlinjer för markanvisningar, handlingsid: 
Ks 2020.2660.

Ärendebeskrivning
Enligt Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska en 
kommun ha riktlinjer för markanvisningar om man gör överenskommelser 
mellan kommunen och byggherrar som ger byggherren ensamrätt att under 
en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om 
överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för 
bebyggande. De senaste åren har Tomelillas attraktivitet för externa 
exploatörer ökat påtagligt, och därmed har också intresset för att köpa mark 
för att utveckla till exempel bostäder ökat.

Kommunen behöver därför besluta om de lagstadgade riktlinjerna för 
markanvisningar.

Samhällsbyggnadsavdelningen har i samarbete med ekonomiavdelningen tagit 
fram riktlinjer för markanvisningar. Förvaltningen föreslår att 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta anta 
riktlinjer enligt bifogat dokument. 

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en tydlig struktur för markanvisningar vilket på sikt kan öka 
intresset för externa aktörer att investera i kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet ger inga direkta konsekvenser för barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet ger inga direkta konsekvenser för barnperspektivet.
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§ 211 forts.

Uppföljning
Riktlinjerna används vid framtida markanvisningar.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta anta 
riktlinjer för markanvisningar enligt bifogad handling: Förslag till riktlinjer för 
markanvisningar Tomelilla kommun, handlingsid: Sbn 2020.2099.

Samhällsbyggnadsnämnden delegerar till samhällsbyggnadschefen att besluta 
om objektspecifika markanvisningar.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden § 64/2020, handlingsid: Ks 2020.2657.
Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar, handlingsid: 
Ks 2020.2659.
Förslag till riktlinjer för markanvisning 2020-08-10, handlingsid: Ks 
2020.2660.

Tidigare behandling
Samhällsbyggnadsnämnden § 64/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta anta 
riktlinjer för markanvisningar enligt bifogad handling: Förslag till riktlinjer för 
markanvisningar Tomelilla kommun, handlingsid: Sbn 2020.2099.

Samhällsbyggnadsnämnden delegerar till samhällsbyggnadschefen att besluta 
om objektspecifika markanvisningar.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) föreslår med hänvisning till reglemente för 
hantering av styrdokument i Tomelilla kommun att kommunstyrelsen ska 
fatta beslut om riktlinjer för markanvisningar.

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 § 212 Dnr KS 2020/61

Svar på motion - Lokaler till daglig verksamhet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen eftersom den redan är 
verkställd.

Ärendebeskrivning
Axel Olsson (S) och Mona Nihlén (V) har lämnat in motion angående 
utredning av lokal till daglig verksamhet med följande lydelse:

” Under många år har det pågått diskussioner om lokaler till daglig 
verksamhet. Personalen har gjort och gör ett fantastiskt jobb med 
verksamheten utifrån de förutsättningar som finns, men det är tydligt att det 
finns ett stor uppdämt behov av nya lokaler som är anpassade för 
verksamheten.

För att på sikt kunna planera in en investering av nya verksamhetslokaler 
menar vi att det finns all anledning att göra en utredning och ta fram förslag 
på utformning och placering av lokalerna samt investeringskalkyl och 
driftkalkyl. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att förvaltningen ges i uppdrag att 
utreda kostnader, utformning och placering av lokaler för daglig 
verksamhet.”

Yttrande från vård och omsorgsverksamheten:

Motionärerna yrkar på att förvaltningen gör en utredning och tar fram förslag 
på utformning och placering av lokalerna samt en investeringskalkyl och 
driftkalkyl. 

Förvaltningens beredning nedan visar att utredning pågår när det gäller att 
hitta lämpliga lokaler som är anpassade för daglig verksamhet enligt förslaget 
i motionen. Motionen får därmed anses som besvarad.
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Justerandes sign

§ 212 forts.

Daglig verksamhet är en rättighet för dem som tillhör målgruppen enligt 1 § 
1 och 2 Lagen om särskilt stöd (LSS), förutsatt att de inte arbetar eller 
studerar. 

Den dagliga verksamheten kan utformas på olika sätt. Precis som övriga 
insatser enligt LSS ska den anpassas till mottagarens individuella behov och 
tillförsäkra goda levnadsvillkor. Verksamheten ska främja jämlikhet i 
levnadsvillkoren och full delaktighet i samhällslivet. 

Verksamheten ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet 
och gemenskap efter önskemål. 

Arbetsuppgifterna i daglig verksamhet kan vara de samma som hos 
arbetsgivare på den reguljära arbetsmarknaden men den dagliga 
verksamheten kan innehålla både aktiviteter med habiliterande inriktning och 
mer produktionsinriktade uppgifter. 

Daglig verksamhet i Tomelilla består av fyra grupper. I juni hade 49 brukare 
beslut på daglig verksamhet.

Annexetgruppen, är för de som har en tidig utvecklingsnivå och innehåller 
aktiviteter med en habiliterande inriktning som till exempel bad, sång och 
musik, utflykter, matlagning och sinnesstimulering. 

Bollerupsgruppen, som finns belägen på Bollerups naturbruksgymnasium 
arbetar i skog och park med gräsklippning, krattning och samla pinnar.

Företagsgruppen, är en delvis utflyttad verksamhet där arbete sker på till 
exempel ICA, Erikshjälpen, Bo Ohlsson, gata och park, café och annat 
servicearbete. Det finns även en del produktion som tex media, packning, 
tvätt, skapande, konst och bakning.

Daglig verksamhet bedriver också arbete i lokaler utanför de som kommunen 
äger. Eriksgård/Grön arena, där är servicegruppen en gång per vecka och 
kontrollerar stängsel och sköter om delar av utemiljön och då har de tillgång 
till den lokal som finns på Eriksgård.

Praktik är då brukaren är ute på företag utan handledare utan endast 
kontinuerlig uppföljning av arbetskonsulent. 
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Justerandes sign

§ 212 forts.

Idag delar Företagsgruppen och Annexetgruppen lokaler i fastigheten 
Trollsländan 16 i Tomelilla. Lokalerna är anpassade i första hand till 
Annexetgruppen med höj och sänkbart kök, rymliga toaletter vid 
dubbelbemanning, snoezelrum och plats för andra aktiviteter.
Företagsgruppen har sina lokaler med lunchrum och omklädningsrum i 
fastigheten som även inrymmer garaget. Daglig verksamhet har tillfälligt fått 
hyra delar av skolans lokal för sina produktionsuppdrag. 

Både medarbetare och deltagare upplever att ytorna och lokalerna inte är 
tillräckligt ändamålsenliga då det inte räcker till för antalet som vistas där de 
delar av dagen som de vistas där alla.

Sedan hösten 2019, då förslaget om att flytta hela verksamheten till Balder 
skrinlades på grund för höga hyreskostnader, så har diskussion pågått inom 
verksamheten gällande ändamålsenliga lokaler för daglig verksamhet. Det 
förslag som verksamheten har arbetat vidare är att flytta företagsgruppen till 
Löparegatan.

På Löparegatan hyr vård och omsorg en fastighet som idag används till 
REBUS, LSS boendestöd, Enhetschefer inom LSS och Missbruksenheten. 
En del av dessa verksamheter planeras flytta till Byavägen 37 där det för 
närvarande finns tryggt boende. 37:an har sedan 2019 inget söktryck på 
lägenheterna och därför planeras de att användas för ovan nämnda 
verksamheter. Verksamheten ser att det finns samverkansvinster med att 
sammanföra träffpunkten på REBUS med den befintliga träffpunkten på 
Café Kryddan.

På så sätt frigörs lokalen på Löparegatan så att företagsgruppen kan erbjudas 
anpassade och rymliga lokaler för sin verksamhet. 

Driftkalkyl: 
Kommunen har redan budgeterat för hyran av 37:an så det tillkommer inga 
nya hyreskostnader. Dock sker ett bortfall av hyresintäkter (i nuläget med tre 
uthyrda lägenheter) så motsvarar det 18 000 kr /månad. Det tillkommer även 
ökade kostnader för lokalvård.

Investeringskalkyl:
Ca 300 tkr beräknas för omflyttningen mellan lokalerna och det innefattar 
bland annat nya möbler, inventarier och wifi.
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§ 212 forts

Ekonomiska konsekvenser har beaktats i förslaget då förslaget medför 
kostnader utanför ramen.

Barnperspektivet är inte aktuellt i ärendet.

Miljöperspektivet är inte direkt applicerbart på ärendet.  

Vård och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsens 
arbetsutskott
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande 
i ärendebeskrivningen.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämnden § 58/2020, handlingsid: Ks 2020.2667.
Motion - Lokaler till daglig verksamhet, handlingsid: Ks 2020.1252.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 52/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 94/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden för 
yttrande.

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 35/2020:
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.

Vård och omsorgsnämnden § 58/2020:
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande 
i ärendebeskrivningen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå motionen bifallen 
eftersom den redan är verkställd.
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§ 212 forts.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med Sara Anhedens förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Justerandes sign

Ksau § 213 Dnr KS 2020/157

Medborgarinitiativ - Inför övre åldersgräns i 
kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar avslå medborgarinitiativet med 
anledning av att det inte är lagligt att införa en övre åldersgräns i 
kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Sven Eriksson har den 4 september 2020 inkommit med 
medborgarinitiativ med i huvudsak följande lydelse: 

Kandidater som är 70 år eller äldre valåret 2022 ska ej vara valbara till 
kommunfullmäktige.

Vem ska vara valbar till riksdag, region och kommuner. Det är hög tid att se
över vem som ska vara valbar till riksdag, region och kommun. När folkvalda 
församlingar måste ställa in möten p.g.a. för få eller för många som har
passerat +70 års-gränsen sätter det demokratin ur spel. Brottslingar som har 
blivit dömda till mer än två års fängelse är ej valbara. Vilka som är valbara
till Tomelilla kommunfullmäktige som till andra kommunfullmäktige är strikt
reglerat i lag. Det är stor vinst att de som passerat 70 år valåret ej är valbara.
  
Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ - Inför övre åldersgräns i kommunfullmäktige, 
handlingsid: Ks 2020.2618.
  
Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) föreslår att medborgarinitiativet ska avslås med 
anledning av att det inte är lagligt att införa en övre åldersgräns i 
kommunfullmäktige.
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§ 213 forts.

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

Beslutet skickas till:
Sven Eriksson
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 214 Dnr KS 2020/100

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

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

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

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

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

Tidigare redovisning:
Inga beslut att rapportera sedan tidigare redovisning.

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

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

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

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämnden § 60/2020, handlingsid: Ks 2020.2668.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 60/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 215 Dnr KS 2020/101

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
äldre- och handikappomsorgen (SoL) 2020

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

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

Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.

För andra kvartalet 2020 finns 11 icke verkställda beslut att rapportera.  
Samtliga beslut är gynnande beslut inom dagverksamheten vännen som 
avbrutits och inte verkställts åter inom 90 dagar. Vännens dagverksamhet 
stängde den 1 april 2020 på grund av covid-19 pandemin. Samtliga brukare är 
erbjudna andra aktiviteter för att kompensera utebliven dagverksamhet.

För andra kvartalet 2020 finns 11 icke verkställda beslut att rapportera.  
Samtliga beslut är gynnande beslut inom dagverksamheten vännen som 
avbrutits och inte verkställts åter inom 90 dagar. Vännens dagverksamhet är 
stängd sedan den 1 april 2020 på grund av covid-19 pandemin. Samtliga 
brukare är erbjudna individuellt anpassade aktiviteter för att kompensera 
utebliven dagverksamhet.
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§ 215 forts.

Beslut fattat 190921, avbrott 200401- Avböjer annan aktivitet
Beslut fattat 180424, avbrott 200401- Tackat ja till annan aktivitet
Beslut fattat 180628, avbrott 200401- Tackat ja till annan aktivitet
Beslut fattat 180824, avbrott 200401- Avböjer annan aktivitet
Beslut fattat 190131, avbrott 200401- Tackat ja till annan aktivitet
Beslut fattat 191015, avbrott 200401- Avböjer annan aktivitet
Beslut fattat 191017, avbrott 200401- Tackat ja till annan aktivitet
Beslut fattat 200102, avbrott 200401- Tackat ja till annan aktivitet
Beslut fattat 200124, avbrott 200401- Tackat ja till annan aktivitet
Beslut fattat 200302, avbrott 200401- Tackat ja till annan aktivitet
Beslut fattat 200317, avbrott 200401-                Tackat ja till annan aktivitet

Samtliga beslut är inte verkställda då Vännens dagverksamhet fortfarande är 
stängd utifrån Covid-19. 

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

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

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

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämnden § 62/2020, handlingsid: Ks 2020.2669.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 62/2020:
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.  
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 216 Dnr KS 2020/2

Anmälningsärenden ksau den 23 september 2020

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

Ärendebeskrivning
1. Protokollsutdrag den 31 augusti 2020, § 162, från kommunfullmäktige 

i Simrishamns kommun – Förändring av samverkansavtal Sydöstra 
Skånes Samarbetskommitté (SÖSK).

2. Protokollsutdrag den 31 augusti 2020, § 164, från kommunfullmäktige 
i Simrishamns kommun – Överföring av myndighetsutövning i 
alkoholärenden till Miljöförbundet.

3. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 september 
2020, §§ 184-186.

4. Protokoll från kommunstyrelsen den 26 augusti 2020, §§ 97-129.
5. Protokoll från vård och omsorgsnämnden den 27 augusti 2020, §§ 55-

64.
6. Protokoll från familjenämnden den 28 augusti 2020, §§ 68-79.
7. Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden den 28 augusti 2020, §§ 60-

78.
8. Protokoll från byggnadsnämnden den 2 september 2020, §§ 78-94.
9. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 8-9 september 

2020, §§ 187-194.
10. Protokoll från vård och omsorgsnämndens arbetsutskott den 10 

september 2020, §§ 40-49.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärendena till 
handlingarna.
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§ 216 forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, handlingsid: Ks 2020.2767.
________

 
 

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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