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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
14 oktober 2020

Justerandes sign

Övriga närvarande Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Kanslichef Johan Linander
HR-chef Johan Lexfors
Tf. säkerhetssamordnare Helena Berlin
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
Kommunpolis Mikael Svensson (egen dialogpunkt)

Vid genomgång inför Ordförande vård och omsorgsnämnden Marianne Åkerblad
Kommunkompassen Ordförande byggnadsnämnden Anette Thoresson

Kvalitets- och utvecklingsledare Madeleine Dexe Andersson

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

§ 223 Ändringar i föredragningslistan
§ 224 Dialoger och informationsärenden
§ 225 Sammanträdesplan kommunstyrelsens arbetsutskott 2021
§ 226 Ändrat reglemente för kultur- och fritidsnämnden
§ 227 Miljöbalkstaxa 2021
§ 228 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen 2021
§ 229 Renhållningstaxa 2021 inklusive taxa för container och slam
§ 230 Svar på motion angående att återta lokalvården i egen regi
§ 231 Motion - Offentligt drivna vårdboenden
§ 232 Motion om språkkrav i svenska för anställning inom äldreomsorgen
§ 233 Motion - Ungdomspolitiskt handlingsprogram
§ 234 Motion angående bikupor
§ 235 Motion - Inrätta ett föreningsledarpris
§ 236 Motion angående tiggeriförbud
§ 237 Medborgarinitiativ - Hundrastgård i Smedstorp
§ 238 Medborgarinitiativ - Regelbunden skötsel av hela Välabäcken och dess 

promenadstigar
§ 239 Medborgarinitiativ - Fungerande närtrafik i norra delarna av Tomelilla 

kommun
§ 240 Anmälningsärenden ksau den 14 oktober 2020
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 oktober 2020

Justerandes sign

Ksau § 223 Dnr KS   

Ändringar i föredragningslistan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
På förslag av Sara Anheden (S) beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott om 
följande ändringar i föredragningslistan:

- Dialogärende partipolitik på hemsidan läggs till.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 oktober 2020

Justerandes sign

Ksau § 224 Dnr KS 2020/1

Dialoger och informationsärenden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna

Ärendebeskrivning
Kommunpolis Mikael Svensson och tf. säkerhetssamordnare Helena Berlin 
informerar bland annat om följande:

- Presentation av trygghetsmätningen är flyttad till den 8 december. 
Arbetsutskottet meddelar att enbart tjänstemän kommer att delta på 
presentationen från Tomelilla kommuns sida och sedan kommer 
kommunpolisen få göra en genomgång på arbetsutskottet.

- Genomgång av brottsanmälningar sedan senaste besöket på 
arbetsutskottet.

- Information om brott mellan elever på Bollerup, Nils Holgersson-
skolan i Skurup och Önnestads Naturbruksgymnasium.

- Fortsätter med trafikkontroller och genomför nu åter blåskontroller 
vid vägkanten. 

- Beskrivning av hur lokala brottsplatsundersökningar säkrar spår vid 
bostadsinbrott.

- Stölder i maskinhallar i norra delen av kommuner.
- Bedrägerier via nätet fortsätter och flera yngre i Tomelilla har 

medverkat genom att föra över pengar via swish.
- Rekrytering av ny kommunpolis i Tomelilla pågår, finns en sökande.
- Kommunen och polisen har inte kunnat genomföra allt planerat 

förebyggande arbete under 2020 på grund av pandemin. 
- Trygghetsvandring med fastighetsägare i Tomelilla tätort genomfördes 

förra veckan. Det är ett positivt samarbetsklimat med 
fastighetsägarna.

- Diskussion om att polisen inte följer de överenskommelser som har 
skrivit med kommunen på grund av andra prioriteringar, exempelvis 
vad gäller resurser till förebyggande samtal.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 oktober 2020

Justerandes sign

§ 224 forts.

HR-chef Johan Lexfors informerar bland annat om följande:
- Vaccination kommer att ske utifrån riskgrupper. Relativt få som har 

anmält att de vill vaccinera sig. 
- Medarbetarenkäten är klar. 81 procent svarade mot 77 procent 2018. 

Nästa vecka får arbetsutskottet en genomgång av svaren.
- Aktuella personalärenden gås genom.
- Tomelilla kommun har tre nominerade till Framtidsgalan vilket är 

anmärkningsvärt bra. Stödpedagogen Paula Olsson är finalist i 
kategorin Årets inspiratör och medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva-
Marie Wendel är nominerad till Årets hjälte. Bland finalisterna till 
Årets team finns ett samarbete kring de globala målen mellan 
grannkommunerna och näringslivet där kommunens 
näringslivsstrateg Daniel Jonsgården deltar.

Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson och kvalitets- och utvecklingsledare 
Madeleine Dexe Andersson informerar bland annat om följande: 

- Genomgång inför kommunkompassen och vilka frågor som kommer 
att ställas till de olika intervjugrupperna. Diskussion om vilka svar vi 
har gett och vilka styrdokument som skickas in till SKR. 

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson och kanslichef Johan Linander 
informerar om följande:

- Genomgång av förslag på rutin för beredningar inför nämnd, styrelse 
och utskott. Förvaltningen ska lägga till att handlingar inför 
beredningen ska skickas ut efter hand, dock senast dagen före 
beredningen.

Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson informerar bland annat om följande:
- Region Skåne har påbörjat arbetet med en ny regional cykelvägsplan 

för Skåne. Genomgång av tidplan, beräknas antas 2022.
- Den regionala cykelvägsplanen gäller cykelvägar längs de statliga 

vägarna. Det är en fördjupning av gällande RTI-plan. 
- Finns även pengar för medfinansiering av kommunal 

cykelinfrastruktur.
- Genomgång av vilken prioritet olika cykelvägar har i en bruttolista.
- Diskussion om prioriteringar av vägar och järnvägar i sydöstra Skåne i 

den nationella planen, var det finns färdiga ÅVS:er med mera.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 oktober 2020

Justerandes sign

§ 224 forts.

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson informerar bland annat om följande:
- Uppdatering kring rekrytering av säkerhetschef och det gemensamma 

säkerhetsarbetet. Simrishamns kommun och Sjöbo kommun kommer 
att köpa tjänst av Tomelilla kommun för att upprätthålla 
säkerhetschefsfunktionen.

- Har lämnat in en ansökan tillsammans med RISE och några andra 
kommuner, samt några företag, gällande innovationsarbete i små och 
medelstora kommuner.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 2:e vice ordförande Sara Anheden (S) tar 
upp att hon inte tycker att det ska finnas partipolitisk information på 
hemsidan. Det som avses är alliansens handlingsprogram som ligger under 
Politisk inriktning, samt att det som kommunfullmäktige har tagit som 
budgetinriktning presenteras som alliansens budgetinriktning.

Kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C) svarar att 
programförklaringen ska finnas på hemsidan eftersom det är ett dokument 
som beskriver hur den styrande alliansen styr kommunen politiskt. Däremot 
instämmer Leif Sandberg i att den del av programförklaringen som gäller 
nästa mandatperiod bör tas bort. Likaså ska den inledande texten för 
budgetinriktningen ändras så att det framgår att det är kommunfullmäktiges 
beslutade inriktning och inte alliansens.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.3205.
________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 oktober 2020

Justerandes sign

Ksau § 225 Dnr KS 2020/119

Sammanträdesplan kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa sammanträdesplan 
2021 enligt följande: 13 januari, 3 februari, 17 februari, 10 mars, 24 mars, 21 
april, 5 maj, 19 maj, 9 juni, 23 juni, 18 augusti, 8 september, 22 september, 13 
oktober, 3 november, 24 november och 1 december 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 21 september 2020 beslutat om 
sammanträdesplan för 2021. Kommunstyrelsen beslutar sannolikt om sin 
sammanträdesplan för 2021 den 7 oktober 2020.

Liksom för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen bör lov och helgdagar 
undvikas som mötesdagar så långt det är möjligt. 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 i huvudsak planerade 19 dagar före 
kommunfullmäktiges sammanträde. De sammanträdesdagar som är 
föreslagna är den 27 januari, 3 mars, 14 april, 2 juni, 1 september, 6 oktober, 
17 november och 15 december. Det innebär åtta inplanerade 
kommunstyrelsesammanträden under 2021.

Sedan tidigare har kommunstyrelsen beslutat att det är nödvändigt med minst 
två sammanträden med arbetsutskottet inför varje 
kommunstyrelsesammanträde. Dessa sammanträden ska dock inte hållas 
onsdagen före kommunstyrelsesammanträdet. Detta klaras av med föreslagen 
tidsplan.

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.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 oktober 2020

Justerandes sign

§ 225 forts.

Med denna bakgrund föreslås följande 17 sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsens arbetsutskott under 2021 (19 under 2020 och 20 under  
2019).

- 13 januari
- 3 februari
- 17 februari 
- 10 mars
- 24 mars
- 21 april
- 5 maj
- 19 maj
- 9 juni
- 23 juni
- 18 augusti
- 8 september
- 22 september
- 13 oktober
- 3 november
- 24 november
- 1 december

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa sammanträdesplan 
2021 enligt följande: 13 januari, 3 februari, 17 februari, 10 mars, 24 mars, 21 
april, 5 maj, 19 maj, 9 juni, 23 juni, 18 augusti, 8 september, 22 september, 13 
oktober, 3 november, 24 november och 1 december 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.3206.  
________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Familjenämnden
Vård och omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Överförmyndarnämnden
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 oktober 2020

Justerandes sign

Ksau § 226 Dnr KS 2018/160

Ändrat reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar ändra kultur- och fritidsnämndens reglemente i 
enlighet med bilagan, handlingsid: Ks 2020.3211.

Ärendebeskrivning
Med anledning av att besluten om serveringstillstånd med mera enligt 
alkohollagen går över från kultur- och fritidsnämnden till Ystad-
Österlenregionens miljöförbunds direktion den 1 januari 2021 behöver 
kultur- och fritidsnämndens reglemente ändras. 

I våras när Tomelilla marknad skulle ställas in uppmärksammades att det inte 
någonstans i reglementet står att det är kultur- och fritidsnämnden som har 
ansvar för att anordna marknaderna i Tomelilla. När reglementet ändå ska tas 
upp för beslut bör det läggas till att det är kultur- och fritidsnämnden som 
har ansvar för att anordna marknaderna i Tomelilla.

I nuvarande reglemente står det inte heller att det är kultur- och 
fritidsnämnden som ska besluta om och dela ut Tomelilla kommuns 
kulturpris och Tomelilla kommuns idrottspris, även detta bör läggas till i 
nämndens reglemente.

I förslagen är det som ska tas bort markerat med rött och det som ska läggas 
till är markerat med gult.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 oktober 2020

Justerandes sign

§ 226 forts.

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

Uppföljning
När kommunfullmäktige har fattat beslut kommer förändringen genomföras 
i den kommunala författningssamlingen (KFS:en). Nytt reglemente antas i 
slutet av innevarande mandatperiod för kommande mandatperiod.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar ändra kultur- och fritidsnämndens reglemente i 
enlighet med bilagan, handlingsid: Ks 2020.3211.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.3212.
Förslag på ändrat reglemente för kultur- och fritidsnämnden, handlingsid: Ks 
2020.3211.
________

  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 oktober 2020

Justerandes sign

Ksau § 227 Dnr KS 2020/74

Miljöbalkstaxa 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar anta taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område, handlingsid: Ks 2020.3236, inklusive taxebilaga 1, 
handlingsid: Ks 2020.3237, och taxebilaga 2, handlingsid: Ks 2020.3238.

Ärendebeskrivning
Gällande miljöbalkstaxa trädde i kraft 1 januari 2015. Sedan taxan fastställdes 
har det visat sig att vissa verksamheter kräver mer tillsynstid medan andra 
kräver mindre tillsynstid. Miljöförbundet har sedan tidigare beslutat att ställa 
sig bakom de avgifter som debiteras och därför behövs revidering av taxan 
ses över med visst intervall. 

När taxan ändras kommer tillsynsfrekvensen att öka eller minska alternativt 
att timmarna vid inspektionen blir fler eller färre. De minsta verksamheterna 
som har en besöksintervall på mer än tre år ligger kvar på timavgifter d.v.s. 
de faktureras efter att det skett inspektion. 

I den taxa som miljöförvaltningen tagit fram som förslag finns även en del 
verksamheter som fått fler koder då de inte anses stämma överens med den 
ursprungliga taxan. Det kan till exempel vara att spannet mellan antalet djur 
är väldigt stort, mark som brukas ligger inom ett stort spann och ger på det 
viset inte rättvisa åt vad den enskilde verksamhetsutövaren ska betala för. 
Taxan bygger på den erfarenhet som miljöförbundet har skaffat sig vid 
inspektioner.
  
Ystad-Österlenregionens miljöförbunds direktions förslag till 
beslut
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutar att godkänna 
taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 oktober 2020

Justerandes sign

§ 227 forts.

Beslutsunderlag
Protokoll Direktionen Miljöbalkstaxa, handlingsid: Ks 2020.3239.
Miljöbalkstaxa, handlingsid: Ks 2020.3236.
Taxebilaga1 Miljöbalkstaxa, handlingsid: Ks 2020.3237.
Taxebilaga2 Miljöbalkstaxa, handlingsid: Ks 2020.3238.
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 oktober 2020

Justerandes sign

Ksau § 228 Dnr KS 2020/74

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar anta taxa för prövning och tillsyn enligt 
alkohollagen 2021, handlingsid: Ks 2020.3119.

Ärendebeskrivning
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund har godkänt taxa för 
prövning och tillsyn enligt alkohollagen och överlämnat taxan för beslut i 
respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. Nuvarande timtaxa är 
1303 kr. Direktionen vill understryka att den föreslagna taxan endast gäller 
för 2021.

Den 1 juli 2020 överfördes alkoholtillsynen till miljöförbundet. Det finns en 
gällande taxa sedan tidigare som ändrats inom vissa områden. I taxeförslaget 
finns färre justeringar. 

Under 2021 kommer taxan i samråd med krögarföreningarna i respektive 
kommun att revideras. Det ska vara tydligt vad som står bakom antalet 
timmar i taxan gällande alkoholtillsynen.

Ystad-Österlenregionens miljöförbunds direktions förslag till 
beslut
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund godkänner taxa för 
prövning och tillsyn enligt alkohollagen och överlämnar taxan för beslut i 
respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. Nuvarande timtaxa är 
1303 kr. Direktionen vill understryka att denna taxan gäller endast för 2021.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 oktober 2020

Justerandes sign

§ 228 forts.

Beslutsunderlag
Beslut - Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, Ystad-
Österlenregionens miljöförbund, handlingsid: Ks 2020.3120.
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund, handlingsid: Ks 2020.3119.
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 oktober 2020

Justerandes sign

Ksau § 229 Dnr KS 2020/74

Renhållningstaxa 2021 inklusive taxa för container och 
slamtömning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar anta renhållningstaxa för 2021, handlingsid: Ks 
2020.3105, inklusive taxa för container, handlingsid: Ks 2020.3108 och taxa 
för slamtömning, handlingsid: Ks 2020.3112.

Ärendebeskrivning
Österlens kommunala renhållnings AB (ÖKRAB) har tagit fram förslag på 
renhållningstaxa för Tomelilla kommun 2021. Förslaget innebär en höjning 
med 2 procent, dock ingen höjning för trädgårdsavfall. Även förslaget till 
taxa för container 2021 innebär en höjning med 2 procent. Den föreslagna 
taxan för slamtömning 2021 är en oförändrad taxa i förhållande till 2020.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta renhållningstaxa för 2021, handlingsid: Ks 
2020.3105, inklusive taxa för container, handlingsid: Ks 2020.3108 och taxa 
för slamtömning, handlingsid: Ks 2020.3112.

Beslutsunderlag
Förslag till renhållningstaxa 2021, jämförelse 2020, ÖKRAB, handlingsid: Ks 
2020.3105.
Förslag till taxa för container 2021, jämförelse 2020, ÖKRAB, handlingsid: 
Ks 2020.3108.
Förslag till taxa för slamtömning 2021, jämförelse 2020, ÖKRAB, 
handlingsid: Ks 2020.3112.
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 oktober 2020

Justerandes sign

Ksau § 230 Dnr KS 2020/30

Svar på motion angående att återta lokalvården i egen 
regi

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

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

Ärendebeskrivning
Ida Bornlykke (S) och Mona Nihlén (V) har lämnat in motion 
angående att återta lokalvården i egen regi med följande lydelse:

”Idag har Tomelilla kommun lokalvården utlagd på entreprenad, en 
entreprenad som inte varit alldeles smärtfri de senaste åren. Under 2019 
genomfördes en omorganisation av kommunens verksamheter. Idag tillhör 
kostenheten samhällsbyggnad som även har ansvar för de kommunala 
fastigheterna.

Om kommunen haft lokalvården i egen regi hade man kunnat samarbeta på 
ett helt annat sätt än man kan idag. Exempelvis hade personal från städ 
kunnat hjälpa till om köket behöver extra hjälp på någon skola, eller tvärt 
om. I fall det är mindre att göra i köket och städ behöver hjälp kan de hjälpa 
till. Det hade även blivit enklare vid storstädning och golvvård om man kan 
hjälpas åt att flytta ut och in möbler och man behöver inte betala extra för 
det.

Hade lokalvårdarna tillhört vår egen verksamhet hade de även haft en mer 
naturlig koppling till vår verksamhet och de hade haft lite extra koll på 
fastigheterna och kunnat meddela till vaktmästare om lysrör som blinkar, 
kranar som läcker eller om en ruta som är skadad.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 oktober 2020

Justerandes sign

§ 230 forts.

I dagsläget finns personal inom köken som inte har heltidstjänster. När 
kommunen nu inför heltid som norm skulle lokalvård i egenregi underlätta 
för den personalen att få heltidstjänster om de även kunde göra viss städning 
i kök och matsal som idag ligger på entreprenad.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi

att Tomelilla kommun återtar lokalvården i egen regi när nuvarande 
entreprenad går ut.”

Förvaltningen, genom HR-chef Johan Lexfors, lämnar följande 
yttrande:

Förvaltningen konstatera först och främst att det är en politisk fråga att 
avgöra huruvida lokalvård ska bedrivas i egen regi eller vara utlagd på 
entreprenad.

Förvaltningens generella inställning är att samverkan och samarbete är viktigt 
inom alla områden för att leverera god välfärd och lyckas med våra uppdrag. 

När det gäller rekrytering och samarbete mellan olika yrkesgrupper är 
utbildning och kompetens grundläggande för hög kvalitet och effektivitet. 
Därav har kommunen väl upprättade rutiner och riktlinjer för 
kompetensbaserad rekrytering. 

Utbildningskraven för de olika yrkesgrupper som är anställda i 
kommunförvaltningen kan variera avsevärt beroende på kravprofil. Sett till 
yrkena som kock och lokalvårdare så skiljer sig kraven avsevärt åt. 
Exempelvis är Lernias utbildning för lokalvårdare 14 veckor utbildning 
medan en kockutbildning är 50 till 70 veckor. Utbildningarnas längd visar 
också på yrkenas olika komplexitet och krav på arbetet. Generellt gör 
kompetenskraven att kvalitet säkerställs och om det är rådligt att ersätta eller 
fylla ut en tjänst som kock med en lokalvårdare utan att först uppfyllt 
kompetenskraven. 

När det gäller förvaltningens arbete med heltid som norm så är bedömning 
att den kan lösas med nuvarande förutsättningar och med de medarbetare 
som redan idag är anställda i förvaltningen vilka berörs av frågan. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 oktober 2020

Justerandes sign

§ 230 forts.

Förvaltningen bedömer att samarbeten och utveckling är viktiga delar i 
kommunens verksamheter men att frågan gällande att återta lokalvård i egen 
regi dels inte är komplikationsfri avseende utbildning och kompetenskrav 
med mera, samt ytterst är en politisk fråga. 

Ekonomiska konsekvenser
Det är svårt att säga om det skulle bli ökade eller minskade kostnader om 
lokalvården återgår i kommunal regi. Ytterst är det en politisk fråga.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör barnperspektivet nämnvärt.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör miljön nämnvärt.

Uppföljning
Vilken uppföljning som ska ske beror på vilket beslut kommunfullmäktige 
fattar.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen/bifall motionen/anse 
motionen besvarad med förvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse HR-chef Johan Lexfors, handlingsid: Ks 2020.3213.

  
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 28/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 64/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar bifall till motionen. 

Per-Martin Svensson (M) yrkar avslag på motionen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 oktober 2020

Justerandes sign

§ 230 forts.

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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TOMELILLA KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 oktober 2020

Justerandes sign

Ksau § 231 Dnr KS 2020/122

Motion - Offentligt drivna vårdboenden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden för 
yttrande. 

Ärendebeskrivning
Mona Nihlén (V) har lämnat in motion om offentligt drivna 
vårdboenden med följande lydelse:

”Kommunförbundet Skåne genomför idag ett stort antal ramupphandlingar 
av olika privata verksamheter. Det är vårdboenden, särskilda boenden för 
äldre, HVB-hem, missbruksvård med mera. Dessa kan sedan varje enskild 
kommun anlita utifrån ramavtalet.

Anledningen att Kommunförbundet Skåne fått uppdraget att göra 
upphandlingarna är att i många fall behövs specialboenden, eller 
behandlingar, som inte varje enskild kommun kan driva i egen regi. Vi anser 
att denna samverkan mellan Skånes kommuner är bra, men tycker att istället 
för upphandling av privata boenden ska Kommunförbundet Skåne samordna 
utbyggnaden av behovet av boenden och behandlingsformer i de olika 
kommunerna. På detta sätt får vi verksamheterna i offentlig regi, fria från 
vinstintressen.

Boendeplaceringarna ska bekostas av de kommuner som använder platserna, 
men Skånes samtliga kommuner garanterar kostnaderna för de eventuellt 
obesatta platsernas. Ena året kan det vara vissa kommuner som behöver 
platser, andra året är det andra kommuner.

Idag finns ett offentlig ägt bolag, VoB Syd AB, som ägs av 
Kommunförbundet Skåne och Kommunalförbundet Kronoberg. De arbetar 
idag med verksamheter inom individ- och familjeomsorg. Detta bolag är ett 
exempel på vad vi vill ska utvecklas. En verksamhet som är offentlig ägd och 
som gör att kommuner samverkar om de behov av vårdplatser som finns. 
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Justerandes sign

§ 231 forts.

Detta bolag kan ges ett vidgat uppdrag eller kan fler liknande kommunalt 
ägda bolag utvecklas, inom till exempel LSS och äldreomsorg. Vårdbolag 
som ägs av kommunerna behöver inte upphandlas utan platserna kan 
utnyttjas av de ägande kommunerna. Denna offentligt drivna vård behöver 
göras mer tillgänglig för Skånes samtliga kommuner.

Ett system för att samordna den offentliga verksamheten för boenden och 
behandlingar som inte varje enskild kommun kan driva är mycket bättre än 
privata upphandlingar. Vi vill att Tomelilla inom Kommunförbundet Skåne 
verkar för att en modell för gemensamt drivna vårdboenden och 
behandlingshem utarbetas.

Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar:  
 Att kommunstyrelsen får i uppdrag verkar för att Kommunförbundet 

Skåne, istället för att göra stora privata ramupphandlingar, utarbetar 
ett system där kommunerna ordnar de aktuella boendena i offentlig 
regi.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden för 
yttrande. 

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 120/2020, handlingsid: Ks 2020.2994.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 120:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
_________

Beslutet skickas till:
Socialchef Camilla Andersson
Vård och omsorgsnämnden
Balanslista/Patrik Månehall
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14 oktober 2020

Justerandes sign

Ksau § 232 Dnr KS 2020/156

Motion om språkkrav i svenska för anställning inom 
äldreomsorgen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden för 
yttrande. 

Ärendebeskrivning
Per Gustafsson (SD) och Thony Blomgren (SD) har lämnat in motion 
om språkkrav i svenska för anställning inom äldreomsorgen med 
följande lydelse:

”Det är positivt att personer med utländsk bakgrund väljer att arbeta inom 
omsorgen, men då krävs det givetvis att språkkunskaperna i svenska är 
tillräckliga. 

Den som behöver vård och omsorg ska känna sig trygg i att förstå vad 
personalen säger och menar, men även att själv bli förstådd. Detta handlar 
främst om vårdtagarens tillit och trygghet, vilket är fundamentalt och högst 
rimligt att avkräva omsorgen. 

Otillräcklig kunskap i svenska hos personal kan betyda reell fara för att 
brukaren inte får den vård & omsorg vederbörande behöver och förväntas 
få. Därtill utgör språkförbistring risk för misstag av vårdplan och vid 
medicinering, vilket under rådande pandemi är än mer viktigt vilket kan vara 
direkt avgörande för enskilda brukare. 

Vidare riskerar övrig personal merarbete då de utöver sina ordinarie 
arbetsuppgifter kan tvingas agera pedagog, kontrollant och kommunikatör åt 
kollegor som brister i svenska. Ett merarbete och ansvar som ger ökad 
arbetsbelastning, vilket i sin tur riskerar att ge utbrändhet och sjukskrivningar 
som följd. 
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Justerandes sign

§ 232 forts.

Det fackliga organet, Kommunalarbetaren har tidigare skildrat ett antal 
incidenter och arbetsmiljöproblem direkt kopplat till språkförbistringar, ex 
hur personal inte klarar att svara i telefon, formulera avvikelser och 
dokumentera på svenska https://ka.se/2018/06/12/stora-sprakproblem-i-
aldreomsorgen/Enligt Expressen & TT den 10/7 redogör man att Corona-
pandemin kan ha förvärrats bland våra äldreboende pga svag svenska. 
https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/svag-svenska-kan-ha-
paverkat-covidvard/ 

Tomelilla kommun ska vara en attraktiv vård- och arbetsgivare, men även en 
integrationsskapande aktör. För att bibehålla och öka denna attraktion bör 
kommunen i samband med rekrytering, av såväl vikarierande- som ordinarie 
personal, inbegripa betryggande språkkunskaper i svenska i sin 
kravspecifikation. Lämpligen torde Tomelilla kommunen ställa motsvarande 
krav på externa aktörer som kommunen upphandlar. 

Språkkunskapen kan exempelvis vidimeras genom ett obligatoriskt språktest i 
nivå med Socialstyrelsens rekommendationer för godkänd svenska på 
gymnasienivå som minimikrav. Denna pretention torde även företes redan 
anställd personal tillsammans med erbjudan om betald svenskautbildning. 
Allt för att upprätthålla tillit och kvalitet åt våra enskilda vårdtagare, men 
även för minskad arbetsbörda, ökad kunskap och stolthet hos vårdpersonal i 
vår kommun.

Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att 
kommunfullmäktige beslutar:

- Att ge Vård- och Omsorgsnämnden i uppdrag att arbeta fram plan för 
ett obligatoriskt språktest med språkkrav minst enligt Socialstyrelsens 
rekommendationer vid rekrytering av såväl tillfällig- som ordinarie 
personal inom all äldreomsorg. 

- Att ge Vård- och Omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram plan för att 
säkerställa att all omsorgspersonal, såväl nuvarande som framtida, 
äger språkkunskaper åtminstone i enlighet med Socialstyrelsens 
rekommendationer.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden för 
yttrande.
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Justerandes sign

§ 232 forts.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 121/2020, handlingsid: Ks 2020.2995.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 121/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
_________

Beslutet skickas till:
Socialchef Camilla Andersson
Vård och omsorgsnämnden
Balanslista/Patrik Månehall

24



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 oktober 2020

Justerandes sign

Ksau § 233 Dnr KS 2020/163

Motion - Ungdomspolitiskt handlingsprogram

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

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) har lämnat in motion – Ungdomspolitiskt 
handlingsprogram med följande lydelse:  

” I samband med beslutet om politisk organisation inför mandatperioden 
2018-2022 beslutade kommunfullmäktige att inrätta ett ungdomsråd. Sedan 
dess har ett ungdomsråd bildats och ett antal ärenden har skickats på remiss 
till gruppen. 

Någon egentlig arbetsordning eller instruktioner för hur och till vad 
ungdomsrådet ska användas finns inte. Många kommuner tar fram 
ungdomspolitiskt handlingsprogram, bland annat finns det i Simrishamns 
kommun. En snabb sökning bland kommuner runt om i Sverige ger många 
sätt att ta fram och arbeta med ungdomspolitiska frågor. 

I Nordanstigs kommun tas handlingsprogrammet fram i samverkan mellan 
ungdomarna, politiker och tjänstepersoner vart tredje år. Av programmet 
framgår vilka områden som ungdomarna tycker är viktiga att kommunen 
satsar på, vilka områden som behöver förbättras samt hur man kan arbeta för 
att öka ungdomarnas möjlighet till inflytande. 

Det är positivt att Tomelilla kommun har fått igång ett ungdomsråd, nu 
menar vi att det är dags att ta nästa steg, helt i enlighet med 
barnkonventionens idé, och utveckla ungdomarnas möjlighet till verkligt 
inflytande, mer än att yttra sig över olika remisser. Vad anser våra yngre 
kommunmedborgare behöver göras för att göra Tomelilla kommun attraktiv 
för deras generation nu och framöver?
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Justerandes sign

§ 233 forts.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Socialdemokraterna 

att Tomelilla Kommun upprättar ett ungdomspolitiskt 
handlingsprogram, utifrån barnkonventionen, som ständigt hålls levande.”

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

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 127/2020, handlingsid: Ks 2020.2997.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 127/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
_________

Beslutet skickas till:
Enhetschef Pamela Lindqvist
Balanslista/Patrik Månehall
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Justerandes sign

Ksau § 234 Dnr KS 2020/164

Motion angående bikupor

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Ärendebeskrivning
Inger Åbonde S) har lämnat in motion angående bikupor med följande 
lydelse:  

” Det finns flera exempel i städer och samhällen både i Sverige och i andra 
länder som har biodlingar, bl a på tak. Fördelar med att ha biodlingar i städer 
är att bina får en större tillgång till en variation av växter, och att det inte 
används särskilt stora mängder bekämpningsmedel. Desto fler gånger ett bi 
besöker en äppelblomma, desto större blir nämligen frukten!

Pollinatörerna (främst bin, humlor, flugor, skalbaggar och fjärilar) har 
minskat kraftigt de senaste åren på grund av att de växter som ger nektar och 
pollen har minskat i antal, liksom de miljöer som de kan övervintra i. Alltför 
välskötta miljöer minskar den biologiska mångfalden och pollinatörernas 
livsmiljöer. Variationsrika miljöer med ytor som ängar och perennrabatter 
gynnar den biologiska mångfalden och kan utgöra viktiga livsmiljöer för 
pollinatörer.

Många kommuner uppmuntrar och ger tillstånd för placering av bikupor på 
kommunal mark och t. ex i rondeller. Den som äger kuporna är ansvarig för 
sina kupor och bin.

Det finns också kommuner med egna bikupor. Tomelillas kommunhus vätter 
mot ett parkområde och vore en utmärkt plats för en kupa.

27



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 oktober 2020

Justerandes sign

§ 234 forts.

Vi yrkar med bakgrund av ovanstående 

att Tomelilla kommun, som ett gott föredöme, installerar en eller 
flera bikupor på   kommunhusets ”bakgård” eller annan lämplig 
plats.

att Tomelilla kommun uppmuntrar andra (privatpersoner, företag 
och föreningar) till liknande initiativ.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande. 

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 128/2020, handlingsid: Ks 2020.2998.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 128/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadsnämnden
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 235 Dnr KS 2020/165

Motion - Inrätta ett föreningsledarpris

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till kultur- och fritidsnämnden för 
yttrande.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) har lämnat in motion – Inrätta ett föreningsledarpris 
med följande lydelse:  

”På nationaldagen delar Tomelilla kommun ut kulturpris och idrottspris till 
individer, lag eller grupper som gjort betydande insatser för kulturen eller 
inom idrotten som på något sätt har koppling till kommunen. Detta är en fin 
tradition som engagerar kommuninvånarna, inte minst om man ser till antalet 
nomineringar som kommer in. 

Bakom varje framgång står ofta ledare som utan att synas i rampljuset lägger 
ner ledig tid för att barn och unga ska kunna ha en aktiv och rolig fritid. Det 
kan var tränaren, körledaren, fritidsledare, vaktmästaren, personer som i det 
tysta ser till så att verksamheten rullar. Alla har de oftast en sak gemensamt. 
De gör det på sin fritid på ideell basis. 

Många kommuner har inför ett pris för föreningsledare för att 
uppmärksamma deras insatser. I Tomelilla är vi inte där ännu. I debatten om 
trygghet i samhället poängterar vi vikten av en aktiv fritid, något som 
förutsätter aktiva och engagerade ledare i föreningslivet. Dessa fantastiska 
människor är värda att uppmärksammas. Vad vore bättre än att göra detta i 
samband med att prestationer inom idrott och kultur uppmärksammas på 
nationaldagen?

Socialdemokraterna yrkar mot bakgrund av ovanstående

att  Tomelilla kommun inrättar ett föreningsledarpris.”
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§ 235 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till kultur- och fritidsnämnden för 
yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 129/2020, handlingsid: Ks 2020.2999.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 129/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt
Kultur- och fritidsnämnden
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 236 Dnr KS 2020/166

Motion angående tiggeriförbud

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

Ärendebeskrivning
Per Gustafsson (SD) och Thony Blomgren (SD) har lämnat in motion 
angående tiggeriförbud med följande lydelse: 

” Länge har vi fått bevittna hur organiserade ligor utför tiggeri i Tomelilla. 
De här organiserade ligorna utnyttjar utsatta människor som med det här 
beteendet cementeras i fattigdom. Tiggeriet är oftast bara toppen på isberget 
för de organiserade ligorna.

På länsstyrelsens Skånes hemsida kan man bland annat läsa följande om 
tiggeriet och de organiserade ligornas verksamhet:

Det finns bland annat uppgifter om att gruppen utnyttjas till svartarbete 
under slavliknande förhållanden, att bostadssituationen är undermålig och att 
många lider av hälsoproblem. Det konstateras också att rumänska kvinnor 
dominerar bland de utländska medborgare som utnyttjas i prostitution eller 
människohandel.

Enligt EU:s regelverk har en EU-medborgare rätt att vistas i ett annat EU-
land i tre månader innan den måste återvända om den inte registrerar sig hos 
landets myndigheter. Kommunen bör, om andra EU-medborgare vistas här 
illegalt, i samråd med berörda myndigheter se till att dessa personer 
återvänder till sina hemländer då de inte på något sätt varken är Sveriges eller 
kommunens ansvar.

För att försvåra för de organiserade ligorna att verka i Tomelilla och Sverige 
föreslår vi ett tiggeriförbud i kommunen.
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§ 236 forts.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
- Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att i kommunens allmänna lokala 
ordningsföreskrifter inför en ny paragraf om ett förbud mot aktivt och 
passivt tiggeri.”

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

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 131/2020, handlingsid: Ks 2020.3000.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 131/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
_________

Beslutet skickas till:
Tf. säkerhetssamordnare Helena Berlin
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 237 Dnr KS 2020/167

Medborgarinitiativ - Hundrastgård i Smedstorp

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarinitiativet till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Ärendebeskrivning
Nina Edstrand den 21 september 2020 inkommit med 
medborgarinitiativ med följande lydelse:

”Smedstorps byalag och bygdegårdsförening har fått in önskemål från 
byborna om en hundrastgård i Smedstorps by. Detta önskemål kommer från 
flera håll då man vill ha en plats att låta sin fyrtassade kompis springa lös.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarinitiativet till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ – Hundrastgård i Smedstorp, handlingsid: Ks 2020.3217.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadsnämnden
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 238 Dnr KS 2020/172

Medborgarinitiativ - Regelbunden skötsel av hela 
Välabäcken och dess promenadstigar

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarinitiativet till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Ärendebeskrivning
Anna-Lena Claëson har den 5 oktober 2020 inkommit med 
medborgarinitiativ med följande lydelse:

”Området med gångstig längs Välabäcken mellan naturreservat vid 
kolonistugornas damm och till naturreservat Skogsbacken eller rättare 
området utom synhåll från kommunhuset/vid Östergatan rensas och sköts 
regelbundet året om och promenadstig hålls iordning. Gör området till en 
vacker och trevlig upplevelse i centrala Tomelilla.

Tomelilla tätort har en rinnande bäck som går igenom centrum. Politiken har 
bestämt att Välabäcken och dammarna vid kolonistugorna och skogsbacken 
ska vara naturreservat och därmed uppenbarligen förfalla och lämnas vind 
för våg. Dock förutom dammarna vid kolonistugorna som enligt beslutet 
skall rensas. Detta har dock enligt vad jag vet inte skett sedan beslutet togs. 
Resultatet kan beskådas på plats.

Välabäcken i centrala Tomelilla som inte ingår i naturreservatet har låtits växa 
igen och ser numera mer ut som en kloak än en rinnande bäck. 
Omgränsande område kanter och gångstig har också helt vuxit igen. Av 
någon för oss skattebetalare i Tomelilla kommun okänd anledning har dock 
Välabäckens sträckning som kan beskådas av kommunala tjänstemän och 
anställda politiker i kommunhuset rensats och skötts regelbundet.
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§ 238 forts.

I centrala Tomelilla utbjöds bostadsrätter tidigare under året. Intresset var 
dock ej så stort att någon byggnation kom till stånd. Någon större 
överraskning torde detta inte varit för tjänstemän och politiker i Tomelilla 
kommun. Tomten som skulle bebyggas gränsade till ett äldre Teliahus och en 
bäck som mer borde beskrivas som en kommunal kloak. Österlenhem ska nu 
bygga om hyreshus ett stenkast bort från Östergatan varvid tidigare rimliga 
hyror torde komma att kraftigt höjas. Tror politiker och tjänstemän att 
intresset att betala dessa höjda hyror kommer att vara stort med omgivande 
vandringsstråk.

Tomelilla tätorts skattebetalare vill också njuta av en vackert slingrande 
Välabäck genom centrum. Det kan inte bara vara från kommunhuset detta 
ska vara möjligt.

Genom att se vad andra kommuner gör med sina vattendrag torde man lätt 
förstå vilken dragningskraft vatten har till människor. Några problem med 
medel torde inte föreligga då nya tjänstemän anställs. Senast en 
näringslivschef som tydligen ska basa över en näringslivsstrateg. Som 
skattebetalare hade det varit betydligt större intresse att istället för att anställa 
en ny ”pappersvändare” på kommunhuset få två ”vanliga 
kommunalarbetare” som sköter Välabäcken och centrum i Tomelillas alla 
centralorter.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarinitiativet till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ - Regelbunden skötsel av hela Välabäcken och dess 
promenadstigar, handlingsid: Ks 2020.3219.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadsnämnden
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 239 Dnr KS 2020/173

Medborgarinitiativ - Fungerande närtrafik i norra 
delarna av Tomelilla kommun

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

Ärendebeskrivning
Niklas Norrsell har den 8 oktober 2020 inkommit med 
medborgarinitiativ med följande lydelse:

”På uppdrag av Sillaröds byaförening vill jag lämna in en önskan om 
fungerande Närtrafik i norra delarna av Tomelilla kommun. Här i trakterna 
Sillaröd, Ilstorp och Andrarum har vi ingen som helst möjlighet till 
kommunala färdmedel, om man då inte räknar med den säregna turen på 
vardagar 08.32 med retur 14.10. 

Vad vi önskar är att som Leif Sandberg (c) Kommunstyrelsens ordförande i 
Tomelilla så fint skriver i sin insändare i YA 27 augusti 2020 att ”Man ska 
kunna bo, leva och jobba i hela Skåne”. Vi i norra delarna av Tomelilla 
undrar varför inte vi räknas in i föregående citat? Vad vi önskar är att man 
även på våra breddgrader ska kunna bo, leva och jobba. 

Vi vill ha minst två fungerande tider med Närtrafik tur och retur vardagar. 
Då ska det vara frågan om turer på vettiga tider där man kan åka tidig 
morgon för att ansluta till bussar i Brösarp för att sedan kunna ta sig vidare 
till arbetsplatser, skolor, sjukhus, affärscentrum etc etc. Detta anser vi är lågt 
ställda krav som vi invånare, näringsidkare och skattebetalare i Tomelilla 
kommun ställer. 

Som före detta trafikansvarig i Hörby kommun i 26 år (där det för 
närvarande är sju turer per dag) så vet jag att detta inte har med Skånetrafiken 
att göra utan det är kommunen, Tomelilla kommun, som skall göra 
upphandling i detta.
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§ 239 forts.

Vi vill ha en levande landsbygd där vi ska kunna bo kvar även som äldre och 
kanske inte längre är lämpliga som trafikanter. Vi vill spara på miljön med 
samåkning med Närtrafik. Vi tycker det är förkastligt att man för att kunna 
bo i Tomelilla norra delar ska behöva ha två, ibland tre bilar i samma hushåll 
för att kunna ha en fungerande tillvaro. Vi vill kunna ta oss till 
vårdinrättningar, skolor, arbete, affärer, sjukhus etc. 

Vi förstår inte denna negativa särbehandling av landsbygden och mot oss 
som bor och verkar där. Att jag tidigare nämnde just Leif Sandberg beror på 
att jag ett antal gånger försökt nå honom för kontakt i detta, försökt få till 
stånd en diskussion om våra önskemål. Jag har tom skrivit två insändare i 
Ystad Allehanda för att på något sätt söka kontakt. Till slut, efter mycket om 
och men, så skrev han ett kryptiskt intetsägande svar i tidning (YA 16/9-
2020). 

Vi här i norra delarna av Tomelilla förstår inte inställningen från kommunen. 
Vi får ingen kontakt med ansvariga och vi negligeras som om vi vore dålig 
luft. I och med detta medborgarförslag så vill vi ha ett ordentligt 
genomarbetat förslag om hur ni tänker lösa kommunikationerna här i norra 
Tomelilla. Vi tar mer än gärna ett möte med ansvariga tjänstemän och 
diskuterar möjligheten med våra önskemål.”

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

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ - Fungerande närtrafik i norra delarna av Tomelilla 
kommun, handlingsid: Ks 2020.3224.
_________

Beslutet skickas till:
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 240 Dnr KS 2020/2

Anmälningsärenden ksau den 14 oktober 2020

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

Ärendebeskrivning
1. Protokoll från Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd den 17 

september 2020, §§ 52-63.
2. Protokoll från revisorerna den 17 september 2020, §§ 31-37.
3. Protokoll från ÖKRAB, Måsalycke Avfallsanläggning, den 8 

september 2020, §§ 57-79.
4.  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september 

2020, §§ 195-216.
5. Protokoll från kultur- och fritidsnämnden den 22 september 2020, 

§§42-51.
6. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 september 

2020, §§ 217-222.
7. Protokoll från vård och omsorgsnämnden den 24 september 2020, §§ 

65-75.
8. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Ystads kommun den 24 

september 2020, KF § 150 – Delårsrapport tertial 1 Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund.

9. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Ystads kommun den 24 
september 2020, KF § 152 – svar på skrivelse till SÖRF:s 
medlemskommuner om statliga ekonomiska medel.

10. Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden den 25 september 2020, 
§§79-88.

11. Protokoll den 28 september 2020, §§ 5-8, från Sydöstra Skånes 
Räddningstjänst medlemskommuner.

12. Protokoll den 28 september 2020, §§ 29-39, från Sydöstra Skånes 
Räddningstjänst.

13. Budget 2021 för ÖKRAB.
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§ 240 forts.

14. Protokoll från Ystad-Österlenregionens miljöförbund den 5 oktober 
2020, § 110 – Budget 2021 – planåren 2022-2024.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, handlingsid: Ks 2020.3235.
________

  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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