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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
30 september 2020

Justerandes sign

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

§ 217 Ändringar i föredragningslistan
§ 218 Dialoger och informationsärenden
§ 219 Svar på samråd för ombyggnad av väg 11 Anklam, Tomelilla och Sjöbo 

kommuner
§ 220 Beslut om nyttjande av kommunstyrelsens medel för oförutsett
§ 221 Förlängning optionsavtal gällande Råbocken 9,10, 11 och 12
§ 222 Förlängning optionsavtal gällande Brösarp 11:23-26
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
30 september 2020

Justerandes sign

Ksau § 217 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 Förlängning optionsavtal gällande Råbocken 9,10, 11 
och 12 läggs till.

- Beslutsärende Förlängning optionsavtal gällande Brösarp 11:23-26 
läggs till.

_________
 
  

  
  

  

3



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
30 september 2020

Justerandes sign

Ksau § 218 Dnr KS 2020/1

Dialoger och informationsärenden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna.

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

- Polisens trygghetsmätning kommer att presenteras den 2 
november 2020. På grund av covid-19 begränsas antalet deltagare 
per kommun. 

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.2886.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
30 september 2020

Justerandes sign

Ksau § 219 Dnr KS 2020/155

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar yttra sig i enlighet med 
förvaltningens förslag inklusive den gemensamma skrivelse som finns för 
Sydöstra Skånes kommuners samarbetskommitté (SÖSK).

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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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
30 september 2020

Justerandes sign

§ 219 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. 

Synpunkter Tomelilla kommun

Ramsåsakorset – Korsningspunkt 8 
Trafiksäkerheten i Ramsåsakorset behöver förstärkas ytterligare när det gäller 
trafiksäkerhet och tillgänglighet främst med tanke på oskyddade trafikanter 
och fyrvägskorset utformning. 

Vilt 
I underlaget nämnsatt två eller tre faunapassager bedöms vara lämpligt på 
sträckan, en nordväst om Röddinge och en vid Anklam samt sydöst om 
Anklam.

Handlingarna nämner inte viltstaket som en åtgärd för att begränsa viltets 
tillgång till vägen. Förutsättningarna för sträckor med staket borde utredas 
och beskrivas ytterligare. 

Cykelväg Ramsåsa – Anklam 
I yttrandet för åtgärdsvalsstudien ansåg Tomelilla kommun att 
parallellvägarna som byggs kan utnyttjas som cykelleder. Enligt kartunderlag 
fattas det ett par sträckor för att det ska bli möjligt att binda samman hela 
sträckningen. 

Möjligheten att ha en säker cykelväg i hela sträckningen bör vara en 
prioritering och målet är att få en cykelväg hela vägen. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
30 september 2020

Justerandes sign

§ 219 forts.

Korset Sahlin – Korsningspunkt 10 
Enligt underlaget genomförs ingen justering med avseende på 
vänstersvängkörfält fält. I korsningspunkten rör sig mycket fordon, både 
tyngre trafik och oskyddade trafikanter tillgängligheten och trafiksäkerheten i 
korset bör därför prioriteras. Dels för de verksamheter som finns i området, 
dels för de oskyddade trafikanterna som rör sig i korsningspunkten. 

Pendlarparkeringen som finns i korsningspunkten idag behöver ses över och 
rustas upp. 

Räddningsfordon, lantbruksfordon och kollektivtrafik 
Tillgängligheten för räddningsfordon kommer att bli avsevärt försämrad med 
det förslag avseende antal och längden på omkörningsfiler som finns 
beskrivet. 

För att inte tillgängligheten ska begränsas och framkomligheten försämras 
behöver sträckan uppnå minst en normal 2+1 standard. 

Hållplatsläge Svampakorset
Hållplatslägets placering i förhållande till korsningspunkten för infart till 
industriområdet behöver ses över. I korsningspunkten finns en refug som 
redan idag är placerad på ett sätt som begränsas utkörning från 
industriområdet. 

Passagen mellan hållplatslägena behöver förtydligas och stärkas för att vara 
trafiksäkra. 

I åtgärdsvalsstudien för cirkulationsplatser, som beskrivs på sidan 13 
förordades ett förslag på att etablera separata busskörfält. Vilket skulle ge 
bussen prioritet in i korsningen och då bidra till förbättrad kurvradie och 
minskad risk för köbildning. Åtgärden saknas i samrådsförslaget, en brist 
som bör tas med i förslaget för att möta den RSB-standard som finns 
framtagen.
I det nya läget saknas tillgång till pendlarparkering, en åtgärd som bör tas i 
beaktande om in/utfart ska ske från korsningspunkten. 

Tomelilla motorklubb (TMK)
Eftersom en del av TMK:s bana ut mot väg 11 tas i anspråk behöver de träd 
som fälls ersättas. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
30 september 2020

Justerandes sign

§ 219 forts.

I övrigt hänvisar Tomelilla till den gemensamma skrivelse som finns 
för Sydöstra Skånes kommuners samarbetskommitté (SÖSK). 

Ekonomiska konsekvenser
För Tomelilla kommun innebär det främst investeringskostnader i 
exempelvis kollektivtrafikåtgärderna, såsom utrustning till hållplatsläget. 

I övrigt genomför Trafikverket samhällsekonomiska beräkningar för 
vägprojekt. 

Barnperspektivet
Cykelvägen Ramsåsa mot Tomelilla innebär en förbättrad trafiksäkerhet för 
oskyddade trafikanter och kan innebära fördelar för barn och unga att cykla 
invid vägen. 

Miljöperspektivet
Till samrådshandlingen har det tagits fram en miljökonsekvensbeskrivning 
för hela sträckan.

Uppföljning
Granskning våren 2021, ev. februari 
Fastställelse hösten 2021
Planerat genomförande 2024

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar yttra sig i enlighet med 
förvaltningens förslag inklusive den gemensamma skrivelse som finns för 
Sydöstra Skånes kommuners samarbetskommitté (SÖSK).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson, handlingsid: Ks 
2020.2870.
Skrivelse samråd väg 11 Anklam - Svampakorset september 2020, 
handlingsid: Ks 2020.2869.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 208/2020, handlingsid: Ks 2020.2868.
Samrådshandling väg 11 Trafikverket, handlingsid: Ks 2020.2772.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
30 september 2020

Justerandes sign

§ 219 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 208/2020:
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.
_________

Beslutet skickas till:
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
Trafikverket
Ystads kommun
Simrishamns kommun
Sjöbo kommun
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
30 september 2020

Justerandes sign

Ksau § 220 Dnr KS 2019/57

Beslut om nyttjande av kommunstyrelsens medel för 
oförutsett

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen beslutar att finansiera digitala verksamhetssatsningar 
under hösten 2020 genom att ianspråkta 2 345 tkr ur kommunstyrelsens 
medel för oförutsett.

Ärendebeskrivning
Med anledning av 2020 års förväntat goda ekonomiska resultat ser 
förvaltningen en möjlighet att samlat kunna uppgradera programvaror och 
verksamhetssystem mm till en mer ändamålsenlig och nutida form. 
Totalt innebär det att förvaltningen önskar få ta sammanlagt 2 345 tkr i 
anspråk av kommunstyrelsens medel för oförutsett 2020.

De olika satsningarna föreslås ske inom:

Vård och omsorg
Accent Smart innebär en uppdatering av Accent IP, till ett smartare system 
för att anpassa och komplettera med olika larmtillbehör i takt med 
förändrade vårdbehov. Med Accent Smart kan personalen arbeta effektivare 
tack vare att de bland annat kan använda mobiltelefonen i arbetet vilket 
innebär att allt är samlat i en enhet. Det är ett överlägset radiosystem för 
säker överföring av larm som kommunicerar via GSM eller Wifi. – kostnad 
600 tkr.

Digital nattillsyn via kamera ger en ökad kvalitet för individen och en ökad 
effektivisering i verksamheten. All forskning pekar på att störningsmoment 
nattetid, framförallt inom äldreomsorgen är en av de främsta orsakerna till 
fallskador bland äldre, då man ofta vaknar och lämnar sin säng i anslutning 
till eller efter ett nattbesök. Verksamheten har idag ingen kamerautrustning 
att arbete med och det skulle vara önskvärt om man kan köpa in kameror 
som kan användas både inom särskilt boende för äldre, LSS samt ordinärt 
boende. – kostnad 180 tkr.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
30 september 2020

Justerandes sign

§ 220 forts.

Verksamheten arbetar idag mobilt och behöver kunna inleda arbetet med att 
använda ett större format både som ett mobilt arbetsverktyg men även som 
ett led att introducera våra äldre i den digitala utvecklingen. Inköp av Ipads 
skulle underlätta detta arbete. – kostnad 75 tkr.

Stöd och omsorg är visserligen utrustade med datorer som arbetsverktyg, 
men många är gamla och utan garantitid. vilket även gäller för 
mobiler/handenheter, som är viktiga redskap för att kunna arbeta med 
exempelvis digital läkemedelssignering med mera Verksamheten har 
uppdaterat med ett 50-tal innevarande år, men skulle behöva ytterligare 
uppdateringar under år 2020. - kostnad 50 tkr

Barn- och utbildning
Skolan är visserligen utrustad med datorer, främst för lärarna och som ett 
arbetsverktyg, men många av dem är gamla och garantitiden har gått ut. 
Förvaltningen ser gärna att de dator där garantin har gått ut kan bytas ut 
under hösten 2020 samt att denna påverkan på skolpengen kan hanteras 
inom ramen för kommunstyrelsens oförutsedda 2020 – kostnad 700 tkr.

Kultur- och fritidsverksamhet
Det finns behov av materialinköp såsom exempelvis speldator, omklädning 
av biljardbordet, köer och nya datorspel till Soffta Fritidsgården – kostnad 20 
tkr

Kommunövergripande satsningar
För att vara en modern kommun där fler av våra möten kan ske i den digitala 
formen behövs såväl ytterligare mötesrum utrustas med teknik samt en 
översyn av styrning och elektronik i Äppelkriget ske – kostnad 100 tkr.

Att påskynda digitaliseringsarbetet kräver också att en upprustning inom 
digitaliseringsavdelningen sker avseende switchar till våra nätverk, UPS:er, 
Ipads till avdelningen, IAM (identitetslösning och implementation av ett 
sådant system), mötesrumsskärmar samt en utvärderingsmiljö för nytt Wifi-
system – kostnad 470 tkr.

Inom kommunikationsområdet är det en brist att vi inte har en ny och 
professionell kommunfilm, som berättar om Tomelilla som kommun, dess 
styrkor och attraktivitet – kostnad 150 tkr.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
30 september 2020

Justerandes sign

§ 220 forts.

Ekonomiska konsekvenser
Med anledning av prognosen för innevarande år innebär det att det finns ett 
ekonomiskt utrymme för att genomföra ovanstående satsningar för att 
effektivisera verksamheten framöver och därmed på sikt minska de löpande 
driftkostnaderna.

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
Kommunstyrelsen beslutar att finansiera digitala verksamhetssatsningar 
under hösten 2020 genom att ianspråkta 2 345 tkr ur kommunstyrelsens 
medel för oförutsett.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 
2020.2887.
_________  

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
30 september 2020

Justerandes sign

Ksau § 221 Dnr KS 2017/392

Förlängning optionsavtal gällande Råbocken 9,10, 11 och 
12

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar förlänga Seniorvillor Norden AB:s 
optionsavtal för fastigheterna Råbocken 9, 10, 11 och 12, Tomelilla kommun 
till den 31 mars 2021.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 november 2017, ksau § 
326/2017, att ställa sig bakom två optionsavtal mellan Tomelilla kommun 
och Seniorvillor Norden AB. Seniorvillor Norden AB tillförsäkrades rätten 
att av Tomelilla kommun förmedla del av fastigheterna Råbocken 8 (nu 
Råbocken 9-12), Tomelilla kommun och Brösarp 11:16, Tomelilla kommun, 
till privatpersoner. Optionsrätten gällde till en början till den 30 september 
2018. Därefter har optionsrätten förlängts i två omgångar till den 30 
september 2019 och den 30 september 2020. 

Bolaget har nu inkommit med önskemål om en ytterligare förlängning till den 
31 mars 2021.
  
Beslutsunderlag
Förfrågan förlängd option Karlsborg  Tomelilla, handlingsid: Ks 2020.2854.
Aktuell status försäljning Tomelilla september 2020 Råbocken, handlingsid: 
Ks 2020.2855.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 326/2017:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ställa sig bakom optionsavtalen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 218/2018:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar förlänga Seniorvillor Norden AB:s 
optionsavtal för del av fastigheterna Råbocken 8, Tomelilla kommun och 
Brösarp 11:16, Tomelilla kommun till den 30 september 2019.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
30 september 2020

Justerandes sign

§ 221 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 212/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar förlänga Seniorvillor i Norden 
AB:s option på att bygga seniorvillor på Brösarp 11:23-26 (tidigare del av 
Brösarp 11:16), Tomelilla och Råbocken 9-12 (tidigare del av Råbocken 8), 
Tomelilla till och med 30 september 2020.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta förlänga 
Seniorvillor Norden AB:s optionsavtal för fastigheterna Råbocken 9, 10, 11 
och 12, Tomelilla kommun till den 31 mars 2021.

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

Beslutet skickas till:
Seniorvillor Norden AB
Plan och byggchef Ingrid Järnefelt
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
30 september 2020

Justerandes sign

Ksau § 222 Dnr KS 2018/29

Förlängning optionsavtal gällande Brösarp 11:23-26

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte förlänga optionsavtalet 
med Brechensbauer Design Group AB för fastigheterna Brösarp 11:23 – 
11:26.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 november 2017, ksau § 
326/2017, att ställa sig bakom två optionsavtal mellan Tomelilla kommun 
och Seniorvillor Norden AB. Seniorvillor Norden AB tillförsäkrades rätten 
att av Tomelilla kommun förmedla del av fastigheterna Råbocken 8, 
Tomelilla kommun och Brösarp 11:16, Tomelilla kommun, till 
privatpersoner. Optionsrätten gällde till en början till den 30 september 2018. 
Därefter har optionsrätten förlängts i två omgångar till den 30 september 
2019 och den 30 september 2020. 

Den 16 oktober 2019 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att 
godkänna byte av avtalspart från Seniorvillor Norden AB (org nr 559119-
4286) till Brechensbauer Design Group AB (org nr 556408-9570) för 
fastigheterna Brösarp 11:23 – 11:26 (tidigare Brösarp 11:16).

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade också att uttala att optionsavtalet 
inte kommer att förlängas ytterligare efter den 30 september 2020.

Bolaget har nu inkommit med önskemål om en ytterligare förlängning till den 
31 mars 2021.
  
Beslutsunderlag
Förfrågan förlängd option Poppelvägen  Brösarp, handlingsid: Ks 2020.2856.
Uppdaterad situationsplan Brösarp, handlingsid: Ks 2020.2857.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 212/2019, handlingsid: Ks 2019.3115.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 226/2019, handlingsid: Ks 2019.3331.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
30 september 2020

Justerandes sign

§ 222 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 326/2017:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ställa sig bakom optionsavtalen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 218/2018:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar förlänga Seniorvillor Norden AB:s 
optionsavtal för del av fastigheterna Råbocken 8, Tomelilla kommun och 
Brösarp 11:16, Tomelilla kommun till den 30 september 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 212/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar förlänga Seniorvillor i Norden 
AB:s option på att bygga seniorvillor på Brösarp 11:23-26 (tidigare del av 
Brösarp 11:16), Tomelilla och Råbocken 9-12 (tidigare del av Råbocken 8), 
Tomelilla till och med 30 september 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 226/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna byte av avtalspart från 
Seniorvillor Norden AB (org nr 559119-4286) till Brechensbauer Design 
Group AB (org nr 556408-9570) för fastigheterna Brösarp 11:23 – 11:26.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar också uttala att optionsavtalet inte 
kommer att förlängas ytterligare efter den 30 september 2020.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta att inte 
förlänga optionsavtalet med Brechensbauer Design Group AB för 
fastigheterna Brösarp 11:23 – 11:26.

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

Beslutet skickas till:
Brechensbauer Design Group AB
Plan och byggchef Ingrid Järnefelt
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