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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
18 november 2020

Justerandes sign

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

§ 256 Ändringar i föredragningslistan
§ 257 Dialoger och informationsärenden
§ 258 Reglemente för intern kontroll
§ 259 Yttrande gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen
§ 260 Planuppdrag för Skölden 7
§ 261 Planuppdrag för Frigg 2
§ 262 Planuppdrag för Tryde 67:27
§ 263 Svar på motion om att införa kommunalt arvode för nattvandrare
§ 264 Svar på motion angående tiggeriförbud
§ 265 Medborgarinitiativ - Önskemål om anläggande av en cykel- och gångbana i 

Smedstorp
§ 266 Medborgarinitiativ - Försäljning av färsk fisk i Tomelilla
§ 267 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) 3:e kvartalet 2020
§ 268 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom äldre- och 

handikappomsorgen (SoL) 3:e kvartalet 2020
§ 269 Anmälningsärenden ksau 18 november 2020
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 november 2020

Justerandes sign

Ksau § 256 Dnr KS   

Ändringar i föredragningslistan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
På förslag av Leif Sandberg (C) beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott om 
följande ändringar i föredragningslistan:

- Dialogärende Biogas Ystad Österlen läggs till.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 november 2020

Justerandes sign

Ksau § 257 Dnr KS 2020/1

Dialoger och informationsärenden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna

Ärendebeskrivning
Kommunpolis Mikael Svensson informerar bland annat om följande: 

- Genomgång av aktuell brottsstatistik.
- Rekryteringen av ny kommunpolis har inte nått fram och ny annons 

ligger ute nu.
- Trygghetsmätningen presenteras digitalt den 8 december.

Säkerhetssamordnare Helena Berlin informerar bland annat om följande:
- Brottsförebyggande rådet ska genomgå en utbildning som polisen 

håller i.
- Planerar för digitala trygghetsvandringar. 
- Östra Göinge-modellen håller på att anpassas och genomföras. 

Föreningar kommer att nattvandra och ersättas för detta.

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson informerar bland annat om följande: 
- Ersättare för kommundirektör, säkerhetssamordnare och andra chefer 

inom ledningsgruppen är utsedda.
- Diskussion om åtgärder med anledning av corona: Max åtta på 

bibliotek, omklädningsrum med mera. Stänger badet för de föreningar 
som hyr hela badet. Simskolorna får fortsätta. 

- Diskussion om kostnader för mat till gymnasieelever. Ärendet 
kommer upp på nästa sammanträde med kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

- Diskussion om dialog med Skånetrafiken, kollektivtrafiknämndens 
ordförande Carina Zachau bjuds in till ksau nästa vecka.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 november 2020

Justerandes sign

§ 257 forts.

Tomelilla kommuns nya näringslivschef Henrik Lundblad informerar bland 
annat om följande: 

- Presenterar sig själv, sin bakgrund och sina tankar om framtiden.

Projektledare Monika Jingmond informerar bland annat om följande:
- Redovisning av projektet ”Bredband och digitalisering i Tomelilla” 

som avslutades i oktober. Nu återstår rapportering till Tillväxtverket. 
- Genomgång av projektet ”Digital kommunal service i Tomelilla” som 

pågår i ytterligare två år. Håller på att ta fram automatiserade e-
tjänster för till exempel skolval och förvaltarfrihetsbevis. 

- Genomgång av fiberutbyggnaden i kommunen.

Leif Sandberg (C) informerar och arbetsutskottet diskuterar framtiden för 
Biogas Ystad Österlen, ekonomisk förening, där kommunen är medlem.

Arbetsutskottet diskuterar och beslutar att nästa sammanträde med 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 november 2020 ska hållas digitalt.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.3568.
Ersättare för kommundirektör samt säkerhetssamordnare och 
säkerhetschefsfunktion, handlingsid: Ks 2020.3438.   
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 november 2020

Justerandes sign

Ksau § 258 Dnr KS 2020/201

Reglemente för intern kontroll

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar anta nytt reglemente för intern kontroll, 
handlingsid: Ks 2020.3570, samt upphäva befintligt reglemente för intern 
kontroll Nr B 17:1, kf § 6/2017.

Ärendebeskrivning
I kommunallagen, KL 6 kap. 1§ står det att kommunstyrelsen ska leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över 
övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet. 
Kommunstyrelsen ska även ha uppsikt över kommunal verksamhet som sker 
helt eller delvis av annan kommun, som bedrivs av helägda och delägda bolag 
samt sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs 
i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De 
ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av 
en kommunal angelägenhet lämnats över till någon annan.

De förtroendevalda revisorerna granskar om den interna kontrollen är 
ändamålsenlig. I den årliga revisionsberättelsen till kommunfullmäktige 
redogör revisonen för resultatet av sina granskningar och avger sin 
bedömning om den interna kontrollen varit tillräcklig. 

I syfte att förtydliga och förbättra processen för den interna kontrollen 
föreslås anpassningar i det nu gällande reglementet enligt följande:

- Förtydligande av organisation av intern kontroll och ansvar
- Förtydligande av riskanalys
- Ny riskvärderingsskala som återfinns i handboken
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 november 2020

Justerandes sign

§ 258 forts.

- Tillägg att allvarliga brott eller brister i den interna kontrollen 
omedelbart ska rapporterats till kommunstyrelsen

- En handbok har upprättats som stöd för det interna kontrollarbetet

Ekonomiska konsekvenser
En god och välfungerande internkontroll motverkar negativa ekonomiska 
händelser.

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.

Uppföljning
Uppföljning av internkontrollarbetet sker löpande under året och 
avrapporteras i tertialuppföljning 1 och 2 samt i årsredovisningen. 
Revisionerna granskar årligen den interna kontrollen styrelsen och nämnder.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta nytt reglemente för intern kontroll samt 
upphäva befintligt reglemente för intern kontroll Nr B 17:1, kf § 6/2017.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kvalitets- o utvecklingsledare Madeleine Dexe Andersson, 
handlingsid: Ks 2020.3569.
Reglemente intern kontroll Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2020.3570.
Handbok intern kontroll Tomelilla kommun (informationsärende), 
handlingsid: Ks 2020.3571.  
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 november 2020

Justerandes sign

Ksau § 259 Dnr KS 2020/157

Yttrande gällande laglighetsprövning enligt 
kommunallagen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar yttra sig till förvaltningsrätten i 
enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
Den 4 september 2020 inkom Sven Eriksson med ett medborgarinitiativ med 
innehållet att kandidater som är 70 år eller äldre valåret 2022 ej ska vara 
valbara till kommunfullmäktige.

Eftersom det uppenbarligen inte är lagligt för en kommun att besluta att 
kandidater som är 70 år eller äldre inte ska vara valbara i valet till 
kommunfullmäktige, så beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 
september 2020 att avslå medborgarinitiativet.

Detta beslut överklagade Sven Eriksson till förvaltningsrätten den 14 oktober 
2020 och Förvaltningsrätten i Malmö har begärt ett skriftligt yttrande från 
Tomelilla kommun senast den 25 november 2020.

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, vill avge följande 
yttrande: 

Enligt kommunallagen 8 kap. 1 § kan fullmäktige besluta att den person som 
är folkbokförd i kommunen kan väcka ärenden i fullmäktige 
(medborgarförslag). 

Fram till 2009 hade Tomelilla kommun medborgarförslag, men den 19 
oktober 2009, kf § 157/2009, beslutade kommunfullmäktige att ta bort den 
möjligheten och istället införa medborgarinitiativ. Medborgarförslag ansågs 
omges av en omfattande och tvingande byråkrati och syftet var att 
åstadkomma en snabbare handläggning som skulle göra det möjligt att 
genomföra konkreta förslag utan en lång politisk behandling.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 november 2020

Justerandes sign

§ 259 forts.

Medborgarinitiativ är alltså en möjlighet för medborgarna att komma med 
förslag till kommunen som behandlas skyndsamt politiskt av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Medborgarinitiativ ska inte jämställas med 
medborgarförslag och ska inte heller jämföras med fullmäktigeledamöters 
möjlighet att lämna in motioner. 

Sven Eriksson jämför med kommuner som har medborgarförslag och det är 
ett olyckligt missförstånd. Kommunallagen ger kommuner rätt att införa 
medborgarförslag, men det är inte tvingande för kommunerna. Tomelilla 
kommunfullmäktige har valt att inte ha medborgarförslag enligt KL. 8:1.

Sven Erikssons hemställan att medborgarinitiativ i Tomelilla kommun ska 
beredas och beslutas i kommunfullmäktige ska avvisas av förvaltningsrätten. 
Det är enbart kommunfullmäktige i Tomelilla kommun som kan besluta 
huruvida medborgarförslag i enlighet med KL 8:1 ska finnas i kommunen 
och det är likaså enbart kommunfullmäktige som kan besluta hur de lokala 
medborgarinitiativen ska hanteras politiskt. 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar yttra sig till förvaltningsrätten i 
enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen avseende 
medborgarinitiativ, mål nr 13025-20, handlingsid: Ks 2020.3572.
Begäran om yttrande i mål nr 13025-20 - Medborgarinitiativ, inför övre 
åldersgräns i kommunfullmäktige, handlingsid: Ks 2020.3284.
Beviljad förlängd svarstid till den 25 november, handlingsid: Ks 2020.3297.  
_________

Beslutet skickas till:
Förvaltningsrätten i Malmö
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 november 2020

Justerandes sign

Ksau § 260 Dnr KS 2020/190

Planuppdrag för Skölden 7

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar ge Samhällsbyggnad i uppdrag att arbeta fram ett 
planförslag till ny detaljplan för Skölden 7.

Ärendebeskrivning
Fastighetsägarna av fastigheten Skölden 7 har inkommit med en begäran om 
framtagande av ny detaljplan. Syftet är att planlägga fastigheten Skölden 7 för 
bostäder, centrumverksamhet och kontor samt att skydda kulturvärdefull 
bebyggelse. Gällande detaljplan S96, Ändring av stadsplan för kv Svärdet 
m.fl, som fick laga kraft 1986-08-08, är inom fastigheten planlagd som 
affärshus med hantverk samt affärshus med hantverk och byggnad vars yttre 
ej får förändras. För att möjliggöra föreslagen förändring krävs en ny 
detaljplan. Genom att ta fram ett förslag till ny detaljplan kan möjligheten 
undersökas till ökad byggrätt, till att bygga nya centrala bostäder och skapa en 
enhetlig bebyggelse, men fortfarande möjliggöra för centrumändamål och 
kontor.
 

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser uppstår av beslut om planuppdrag.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 november 2020

Justerandes sign

§ 260 forts.

Barnperspektivet
Nya bostäder ökar möjligheterna för barnfamiljer att hitta boende på bra 
avstånd till skola, tågstation och service så som handel och sjukvård inom 
Tomelilla centralort.
Planuppdraget berör följande artiklar i barnkonventionen:
Artikel 16: Barn har rätt till ett privatliv.
Artikel 27: Barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel bostad, kläder 
och mat.

Miljöperspektivet
Ny detaljplan enligt föreslagen förändring kan på sikt leda till att fler 
använder cykel i stället för bil för korta resor i Tomelilla centralort. Detta 
leder till mindre utsläpp av växthusgaser (miljömålet Begränsad 
klimatpåverkan).

Uppföljning
Efter beslut om planuppdrag av kommunstyrelsen påbörjas arbetet med att 
ta fram ett planförslag för Skölden 7.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att ge 
Samhällsbyggnad i uppdrag att arbeta fram ett förslag till ny detaljplan för 
Skölden 7.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse planarkitekt Marcus Carlevåg, handlingsid: Ks 2020.3573.
Planavtal och underlag, Skölden 7, undertecknat av exploatör, handlingsid: 
Ks 2020.3574.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 november 2020

Justerandes sign

Ksau § 261 Dnr KS 2020/168

Planuppdrag för Frigg 2

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar ge Samhällsbyggnad i uppdrag att i nytt förslag till 
detaljplan pröva fastigheten Frigg för bostäder, detaljhandel och kontor.

Ärendebeskrivning
I gällande detaljplan S 91, laga kraft 84-04-03, är fastigheten planlagd för 
samlingslokaler och därmed samhörigt ändamål. Det får inom området även 
anordnas bostad för bevekaning och tillsyn. För att kunna bevilja bygglov för 
bostäder, detaljhandel och kontor behöver en ny detaljplan för fastigheten 
upprättas.
 

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser uppstår av beslut om planuppdrag.

Barnperspektivet
Planförslaget möjliggör för bostäder i ett stationsnära läge med närhet till 
handel, vård och skola. Planområdet ligger i närhet till fotboll- och tennisplan 
vilket underlättar barn och ungas möjlighet till motion som bidrar till god 
hälsa.

Miljöperspektivet
Planuppdraget bidrar till bostäder och kontor i ett stationsnära läge vilket 
underlättar pendling med kollektivtrafik. Detta bidrar i sin tur till en 
minskning av biltrafik och användning av fossila drivmedel.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 november 2020

Justerandes sign

§ 261 forts.

Uppföljning
Efter beslut om planuppdrag påbörjas planarbete för att ta fram 
samrådshandlingar för Frigg 2.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnad i uppdrag att i nytt förslag till 
detaljplan pröva fastigheten Frigg 2 för bostäder, detaljhandel och kontor.

Beslutsunderlag
Detaljplan för Frigg 2, handlingsid: Ks 2020.3576.
Avtal om ny detaljplan för Frigg 2, handlingsid: Ks 2020.3577.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 november 2020

Justerandes sign

Ksau § 262 Dnr KS 2020/187

Planuppdrag för Tryde 67:27

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar ge Samhällsbyggnad i uppdrag att i nytt förslag till 
detaljplan pröva bostadsbebyggelse, vård, skola, centrumverksamhet, handel 
och kontor för fastigheten Tryde 67:27.

Ärendebeskrivning
För fastigheten Tryde 67:27 finns idag ingen gällande detaljplan.
Då den förslagna bebyggelsen kräver bygglov behöver en ny detaljplan tas 
fram.
Inom planområdet har nöjesanläggningen Tingvalla tidigare bedrivit 
verksamhet. Tidigare verksamhet ska inte fortsätta utan ersätts med blandad 
bebyggelse bestående av bostäder, vård, skola, centrumverksamhet, handel 
och kontor.

Planuppdraget följer kommunens översiktsplan och dess riktlinjer gällande 
utbyggnad av tätorten då planområdet ligger i anslutning till befintlig 
bebyggelse och infrastruktur.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser förväntas uppstå om beslut av planuppdrag.

Barnperspektivet
Planförslaget stärker och främjar barns möjlighet till trygghet, utveckling och 
utbildning då det möjliggör för bostäder, vård, förskola och skola.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 november 2020

Justerandes sign

§ 262 forts.

Planuppdraget berör följande artiklar i barnkonventionen:
Artikel 16: Barn har rätt till ett privatliv.
Artikel 27: Barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel bostad, kläder 
och mat.

Miljöperspektivet
Planförslaget innebär förtätning av Tryde. Korta promenader och 
cykelvänliga avstånd kan bidra till att fler väljer cykel framför bil för korta 
transporter vilket leder till minskade utsläpp. ¨

Uppföljning
Efter beslut om planuppdrag påbörjas planarbete med att ta fram 
samrådshandlingar.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnad i uppdrag att i nytt förslag till 
detaljplan pröva bostadsbebyggelse, vård, skola, centrumverksamhet, handel 
och kontor för fastigheten Tryde 67:27.

Beslutsunderlag
Detaljplan för Tryde 67:27, handlingsid: Ks 2020.3578.
Avtal om ny detaljplan för Tryde 67:27, handlingsid: Ks 2020.3331.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 november 2020

Justerandes sign

Ksau § 263 Dnr KS 2020/32

Svar på motion om att införa kommunalt arvode för 
nattvandrare

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

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

Ärendebeskrivning
Per Gustafsson (SD) har lämnat in motion om att införa kommunalt 
arvode för nattvandrare med följande lydelse:

”Otryggheten i Tomelilla är något som diskuteras alltmer under de senaste 
åren och det har vidtagits en del åtgärder mot detta, bland annat har 
kameraövervakning sats upp på vissa ställen och väktare har hyrts in vid vissa 
tidpunkter samt att man börjat se över vad som försiggår på torget.

Sverigedemokraterna ställer sig positiva till att frågan tagit plats på 
dagordningen, detta framförallt då vi anser att det nu är dags att våra 
kommuninvånares otrygghetskänslor tas på alvar. Vi accepterar inte en 
utveckling i vår kommun som går åt den laglösa riktningen vi sett i många 
andra kommuner i landet.

I Tomelilla kommun finns idag fältarna som arbetar via socialförvaltningen. 
Därutöver finns också ideell nattvandrarverksamhet bestående av personer 
som lägger ner sin fritid på kvällar och nätter för att patrullera runt i 
kommunen och skapa en tryggare och säkrare miljö för de som bor här. De 
går runt på gatorna i alla väderlägen samtidigt offrar man sin tid som man 
kunde spenderat med sin familj – någonting som bör ses som synnerligen 
hedervärt.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 november 2020

Justerandes sign

§ 263 forts.

Personer som nattvandrar och gör det ofta nätverkar med ungdomar och får 
en unik möjlighet att skapa förtroende och en relation till dessa. De har 
tydliga jackor på sig för att unga som rör sig i denna miljö ska kunna veta att 
där finns en person som de kan vända sig till.

Sverigedemokraterna i Tomelilla anser att kommunen har en viktig uppgift i 
att knyta in nattvandrarverksamheten så att den på ett optimalt sätt kan 
samordna sig med polis, trygghetssamordnare och socialtjänst och på så vis 
fylla bästa möjliga funktion med bästa möjliga potential. I denna samordning 
finns förbättringspotential idag. Risken med dålig samordning är att 
engagemanget hos de ideella vissnar vilket är bekymmersamt. För att 
nattvandrarna ska kunna växa och rekrytera nya aktiva krävs att de som 
engagerar sig känner sig delaktiga och viktiga. 

Föreningar har redan idag möjlighet att söka bidrag från kommunen – både 
som generellt stöd och som särskilt stöd till föreningslokal. Vi anser dock att 
det bästa vore om personer som är aktiva nattvandrare hade möjlighet att 
särskilt få ett personligt arvode direkt från kommunen. Detta vore ett sätt för 
kommunen att visa att vi särskilt stödjer människor som engagerar sig i 
denna typ av verksamhet. En ”morot” i form av ett visst arvode hade inte 
bara ökat rekryteringspotentialen på grund av summan som sådan, utan hade 
också symboliserat en viss ”tyngd” i uppdraget och ökat allmänhetens syn på 
uppdraget. Man bör i sammanhanget inte heller glömma att denna typ av 
engagemang oftast handlar om synnerligen obekväma ”arbetstider”.

Vill vi på allvar vända otrygghetsutvecklingen i Tomelilla så måste vi också 
vara beredda att testa nya sätt att göra det på. I detta tror vi 
Sverigedemokrater att arvoderade nattvandrare är ett sätt – både för att öka 
rekryteringsunderlaget, men också för att visa uppskattning för de som 
faktiskt offrar sin fritid för våra ungdomars skull.

Sverigedemokraterna yrkar att:
- Kommunfullmäktige ger berörd nämnd i uppdrag att utreda 

möjligheten till att från kommunens håll arvodera nattvandrarna i 
Tomelilla för att visa uppskattning samt för att öka 
rekryteringsunderlaget.

- Kommunfullmäktige ger berörd nämnd i uppdrag att föreslå hur 
arvodena ska utformas samt sätta upp reglemente med 
förhållningsregler.

- Kommunfullmäktige beslutar att eventuella merkostnader tas från 
resultatet.”
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Justerandes sign

§ 263 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 4 mars 2020, Ksau § 65/2020, att 
remittera motionen till förvaltningen för beredning. Efter beredning avger 
förvaltningen följande yttrande.

Förvaltningens yttrande
Förvaltningen delar Sverigedemokraternas ställningstagande om att det är 
viktigt att de som engagerar sig som nattvandrare känner sig delaktiga och att 
den insats de gör är viktig. 

Östra Göinge har utarbetat en framgångsrik modell för nattvandring som 
spridit sig runt om i Sverige. Modellen har visat sig vara ett väl fungerande 
sätt för nattvandrare, fältassistenter, föreningsliv och polis att samverka. 
Förvaltningen har under 2020 påbörjat ett arbete med denna modell.

Modellen går förenklat ut på att idrottsföreningar och andra föreningar, som 
är politiskt och religiöst obundna samt inkluderar ungdomar får en 
ekonomisk ersättning när vuxna tillhörande föreningen nattvandrar. Detta 
medför ett välkommet ekonomiskt tillskott till föreningarna. Ytterligare 
positiv effekt är att ungdomar som saknar fritidssysselsättning på detta sätt 
lättare kan komma i kontakt med vuxna, goda förebilder och lotsas in i en 
förening som den unge kan tänkas vara intresserad av. 

Samtliga vuxna nattvandrare deltar i en introduktionsutbildning som 
arrangeras av Nattvandrarna Sverige.

Det ekonomiska incitamentet är en viktig del i modellen och medel har sökts 
till detta genom Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, som har meddelat att de 
är beredda att stödja projektet med 50 % av kostnaden under projekttiden. 
Projekttiden omfattar 12 månader med möjlighet till ytterligare 12 månaders 
förlängning. Detta under förutsättning att Tomelilla kommun tillför 
resterande 50 % av kostnaden. Målsättningen är att verksamheten ska 
fortsätta att bedrivas även efter projekttiden om utvärdering visar på goda 
resultat.

Familjenämnden beslutade den 25 september 2020, Fn § 87, att tillföra medel 
motsvarande halva projektkostnaden. 

En form av arvode kommer således att utbetalas för nattvandring. Hur 
arvodena kommer att betalas ut till föreningarna regleras i 
projektbeskrivningen. 
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§ 263 forts.

Ekonomiska konsekvenser
Familjenämnden har beslutat att tillskjuta medel motsvarande halva 
projektkostnaden. Resterande del finansieras via Sparbanksstiftelsen Färs & 
Frosta. 

Barnperspektivet
Östra Göinge-modellen får anses vara positiv utifrån barnperspektivet. Syftet 
är att fånga upp ungdomar som riskerar hamna i riskbeteenden men också att 
öka tryggheten i samhället. Den gagnar dock även de barn som redan är 
aktiva i föreningar genom att föreningarna får stärkt ekonomi och kan utöka 
de aktiviteter som riktar sig till barn och unga.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att modellen innebär någon negativ påverkan 
på miljön.

Uppföljning
Projektet kommer att följas upp löpande och utvärderas vid projektslut för 
att utgöra underlag för familjenämndens beslut om fortsatt satsning efter 
projektslut. 

Behov av uppföljning av denna motion bedöms inte föreligga.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad med 
förvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse utvecklingschef Helena Berlin, handlingsid: Ks 2020.3579.
Familjenämnden § 87/2020, handlingsid: Ks 2020.3290.

  
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 30/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 65/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.
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§ 263 forts.

Familjenämnden § 87/2020:
Familjenämnden beslutar tillföra medel motsvarande halva projektkostnaden 
75 000 sek.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 264 Dnr KS 2020/166

Svar på motion angående tiggeriförbud

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

Reservation
Per Gustafsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande om bifall till 
motionen.

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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§ 264 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.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 14 oktober 2020, Ksau § 
236/2020, att remittera motionen till förvaltningen för beredning. Efter 
beredning avger förvaltningen följande yttrande.

Förvaltningens yttrande
Enligt de lokala ordningsföreskrifter som idag är antagna stadgas i § 12 att 
polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller 
liknande, om inte insamlingen ingår i en tillståndspliktig allmän 
sammankomst eller offentlig tillställning. Sker insamling i samband med 
framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

De lokala ordningsföreskrifterna är tillämpliga för de platser som är offentligt 
plats enligt 1 kap. § 2 första stycket 1-4 i ordningslagen.

Följande områden jämställs med offentlig plats under förutsättning att 
områden är tillgängliga för allmänheten.

1. Anläggningar för lek, idrott, friluftsbad, camping och friluftsliv
2. Järnvägsområde, inklusive perronger, väntsalar och parkområde
3. Skolgårdar, efter skol- och fritidsverksamhet
4. Kyrkogårdar och andra begravningsplatser

Den som bryter mot denna föreskrift kan dömas till böter, vilket framgår av 
ordningsföreskriftens 23 §.

Detta innebär att det redan idag finns en reglering för insamling av pengar 
som förvaltningen bedömer som tillräcklig. 

I 3 kap. 12§ ordningslagen anges att ordningsföreskrifter inte får lägga 
onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i 
den enskildes frihet.

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom HFD 2018 ref 75 gjort 
bedömningen att penninginsamling får förbjudas när det rör sig om ett 
förhållandevis snävt avgränsat geografiskt tillämpningsområde. 
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§ 264 forts.

Detta kan jämföras med en dom, RÅ 1997 ref 41, där ett förbud mot 
förtäring av spritdrycker, vin eller starköl på samtliga offentliga platser i en 
kommun ansetts för långtgående.

Mot denna bakgrund torde ett totalförbud mot penninginsamling på samtliga 
offentliga platser inte vara förenligt med vår lagstiftning.

Ekonomiska konsekvenser
Några ekonomiska konsekvenser bedöms inte föreligga oavsett beslut för 
denna motion.

Barnperspektivet
Frågan bedöms inte beröra barn nämnvärt.

Miljöperspektivet
Aktuell fråga bedöms inte ha någon nämnvärd inverkan på miljön.

Uppföljning
Det finns inget behov av uppföljning på denna motion.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens förslag 
till yttrande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse utvecklingschef Helena Berlin, handlingsid: Ks 2020.3581.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 236/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslistan/Patrik Månehall
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Ksau § 265 Dnr KS 2020/188

Medborgarinitiativ - Önskemål om anläggande av en 
cykel- och gångbana i Smedstorp

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

Ärendebeskrivning
Claes Ekman och Berit Danielsson har den 3 november 2020 inkommit 
med medborgarinitiativ med i huvudsak följande lydelse:

Smedstorps byalag och Smedstorps pensionärsförening har av fler 
Smedstorpsbor mottagit önskemål om en belagd cykel- och gångbana som 
skulle gå mellan Torggatan och Gårdlösavägen/vändzonen vid 
snickerifabriken.

Detta skulle underlätta för gång-och cykeltrafikanter som ska till affären eller 
tågstationen, eller vidare ner mot den södra delen av samhället.

Som det är nu, tvingas dessa trafikanter ut på Storgatan där trottoarerna är 
undermåliga och direkt farliga att använda. På flera ställen går fastigheternas 
trappor långt ut på trottoaren och försvårar avsevärt att kunna passera. 
Gångtrafiken, med t.ex. en rullator, tvingas att gå ut i körbanan och då med 
livet som insats. 

Storgatan genom Smedstorp är hårt trafikerad av tung trafik och är därtill 
smal på vissa ställen. Vad vi förstår avser inte trafikverket att åtgärda detta 
under överskådlig tid.

Den västra delen av Smedstorps samhälle genomgår f.n. en omfattande 
utbyggnad av bostäder, det byggs ett hyreshus ned sju lägenheter samt ett 
antal nya villor. Detta gör att ytterligare personer kommer att flytta till 
området och detta är positivt.
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§ 265 forts.

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

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ - Önskemål om anläggande av en cykel- och gångbana i 
Smedstorp, handlingsid: Ks 2020.3454.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 266 Dnr KS 2020/189

Medborgarinitiativ - Försäljning av färsk fisk i Tomelilla

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

Ärendebeskrivning
Käthy Rannevik har den 2 november 2020 inkommit med 
medborgarinitiativ med följande lydelse:

”Som äldre och i riskzonen för den pågående virussmittan uppmanas man att 
undvika matbutiker och varuhus.

Om man dessutom beaktar miljöaspekter bör man i möjligaste mån ersätta 
köttkonsumtion med annat. För min del gärna med färsk fisk.

I Tomelilla kan man inte få färsk fisk. I Sjöbo däremot finns fiskbil utanför 
Coop varje torsdag och utanför biblioteket varje fredag.

Jag har frågat om de inte kan sälja i Tomelilla. Man har pratat med fiskare 
som gärna vill.

Tomelilla är bra på många sätt, men snälla, hur länge måste jag åka till Sjöbo 
för att få färsk fisk?

På förhand – tack för omtanken!”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till förvaltningen 
för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
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§ 266 forts.

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ - Försäljning av färsk fisk i Tomelilla, handlingsid: Ks 
2020.3455.
_________  

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 267 Dnr KS 2020/100

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 3:e 
kvartalet 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.

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

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

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

Uppföljning
Nästa uppföljning kommer ske efter kvartal fyra.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämndens § 83/2020, handlingsid: Ks 2020.3521.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 55/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.

Vård och omsorgsnämnden § 83/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 268 Dnr KS 2020/101

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
äldre- och handikappomsorgen (SoL) 3:e kvartalet 
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.

Under tredje kvartalet 2020 har inga beslut enligt 4 kap 1 § SoL rapporterats 
till IVO som ej verkställda.

För andra kvartalet 2020 fanns 11 icke verkställda beslut att rapportera.  
Samtliga beslut är åter verkställda från den 24 september 2020. 11 beslut har 
därmed varit icke verkställda under en sammanhängande period på 176 
dagar.

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.
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§ 268 forts.

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

Uppföljning
Uppföljning kommer ske efter kvartal fyra.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämnden § 85/2020, handlingsid: Ks 2020.3522.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 57/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.

Vård och omsorgsnämnden § 85/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum 
18 november 2020

Justerandes sign

Ksau § 269 Dnr KS 2020/2

Anmälningsärenden ksau 18 november 2020

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

Ärendebeskrivning
1. Protokoll från Sydöstra Skånes samarbetskommitté den 2020-10-12 §§ 

26-12.
2. Revisionen Ystad-Österlenregionens miljöförbund – Revisorernas 

bedömning av delårsrapporten 2020-08-31.
3. Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund - Revisorernas bedömning 

av delårsrapporten 2020-08-31.
4. Beslut 2020-10-22 från Länsstyrelsen Skåne – Beslut om fördelning av 

vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisningar år 2021 
till kommuner i Skåne län.

5. 2020-10-19 Till Sveriges kommuner, ordförandena i de politiska 
partierna i kommunfullmäktige - Upprop för det svenska landskapet, 
Färingtofta Norra, ideell förening och föreningen Svenskt 
Landskapsskydd.

6. Protokoll från Kommunförbundet Skåne den 2020-10-02.
7. Protokoll nr 4. .2020-10-15 från styrelsemöte med Österlenhem AB.
8. Protokoll nr 4. .2020-10-15 från styrelsemöte med Tomelilla Industri 

AB.
9. Protokoll nr 5 2020-10-21 från styrelsemöte med Österlenhem AB.
10. Protokollsutdrag 2020-09-23 från Simrishamns kommun, 

kommunstyrelsens arbetsutskott § 186 – Initiativrätt, jämställd styrelse 
ÖKRAB.

11. Protokollsutdrag 2020-10-14från Simrishamns kommun, 
kommunstyrelsen § 202 – Initiativrätt, jämställd styrelse ÖKRAB.

12. Till samtliga i kommunstyrelsen - 5G utbyggnaden i Sverige har redan 
lett till en massiv ökning av strålning.

13. Protokoll från vård och omsorgsnämnden 2020-10-29 §§ 76-87.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 november 2020

Justerandes sign

§ 269 forts.

14. Protokoll från revisorerna 2020-10-22 §§ 42-48.
15. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-21 §§ 241-

255.
16. Protokoll från revisorerna 2020-10-13 §§ 38-41.
17. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-14 §§ 223-

240.
18. Protokoll från vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-10-15 

§§ 50-59.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, handlingsid: Ks 2020.3582.   
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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