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Datum då anslaget tas ned 28 december 2020

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs Torg 16

Underskrift
Johan Linander

1



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
25 november 2020

Justerandes sign

Övriga närvarande Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Kanslichef Johan Linander
Socialchef Camilla Andersson
Skolchef Johan Holmqvist
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
Plan och byggchef Ingrid Järnefelt
Planeringsingenjör Håkan Berggren
Kollektivtrafiknämndens ordförande Carina Zachau (M) 
ÖKRAB:s ordförande Christer Akej (M)
ÖKRAB:s vice ordförande Margith Svensson (M)
ÖKRAB-tjänsteman Bo Persson

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

§ 270 Ändringar i föredragningslistan
§ 271 Dialoger och informationsärenden
§ 272 Distansdeltagande vid kommunfullmäktiges sammanträde
§ 273 Revidering av tidplan för antagande av internbudget 2021
§ 274 Yttrande samråd Bostadsförsörjningsprogram, Simrishamns kommun
§ 275 Svar på initiativärende - Lunch till gymnasieelever
§ 276 Svar på medborgarinitiativ - Fungerande närtrafik i norra delarna av 

Tomelilla kommun
§ 277 Medborgarinitiativ - utökad ridled i Kronoskogen
§ 278 Motion - Utbilda nämndledamöter och ge dem en bra grund för korrekta 

beslut
§ 279 Motion angående hastigheten på Byavägen
§ 280 Motion angående höjt förbehållsbelopp
§ 281 Motion angående kommunekolog
§ 282 Motion angående utökning av antalet revisorer i Tomelilla kommun
§ 283 Anmälningsärenden ksau 25 november 2020
§ 284 Möte med Trafikverket gällande Lantmannavägen
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

Ksau § 270 Dnr KS   

Ändringar i föredragningslistan

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

- Dialogärende skolchef Johan Holmqvist om gymnasiesamverkan läggs 
till.

- Dialogärende hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson om 
avsiktsförklaring superbuss läggs till.

- Dialogärende Håkan Berggren görs om till beslutsärende Möte med 
Trafikverket om Lantmannavägen.

_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

Ksau § 271 Dnr KS 2020/1

Dialoger och informationsärenden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialchef Camilla Andersson informerar bland annat om följande:

- Genomgång av den nationella brukarundersökningen. Den här 
gången är det fler brukare som har svarat istället för anhöriga, med 
anledning av covid-19. Tryggheten har sjunkit det här året men det 
kan också bero på oro för covid-19.

- Tomelilla kommun har högt betyg på personalens bemötande vilket är 
glädjande. Finns också utmaningar att arbeta vidare med, men det är 
generellt ett bra resultat i undersökningen.

Skolchef Johan Holmqvist informerar bland annat om följande: 
- Kommunförbundet har en arbetsgrupp som tittar på prissättningen av 

gymnasieutbildningar. Finns en bristande tilltro mellan de kommuner 
som har gymnasieutbildningar och de kommuner som betalar för sina 
gymnasieungdomars utbildningar.

- En av frågorna är vilken dialog som ska finnas mellan ”säljarna” och 
”köparna”. Som det fungerar nu så är det i princip ingen dialog, utan 
säljarkommunen bestämmer själv. Kommer att bli krav på dialog 
innan prissättningen för kommande år beslutas, första gången hösten 
2021 inför prissättning för 2022.

- Finns inget färdigt avtal ännu och diskussion fortsätter, inte minst 
med Lunds kommun som har en problematisk inställning i frågan. 

- Ystads kommun har ännu högre kostnader än Lunds kommun och 
det beror inte på höga lokalkostnader. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

§ 271 forts. 

Region Skånes kollektivtrafiknämnds ordförande Carina Zachau (M) 
informerar bland annat om följande:

- Ett pilotprojekt med anropsstyrd landsbygdstrafik sätts igång under 
2021 gällande Hässleholm-Osby. Valet av den sträckan beror på att 
nuvarande upphandling möjliggjorde det.

- I samtliga upphandlingar som börjar 2022 finns möjlighet till utökad 
anropsstyrd landsbygdstrafik. Pilotprojektet kommer att utvärderas i 
slutet av 2021.

- Det kommer att bli en app för beställning, men den finns inte på plats 
för slutet av 2021. Kommer även fortsättningsvis finnas möjlighet till 
beställning via telefon. I dagsläget krävs det beställning 90 minuter i 
förväg, målet är att få ner det till 60 minuter. 

- Den som beställer kommer att bli hämtad vid hemmet och inte vid en 
hållplats. Det kommer att kunna skapas samordning mellan vanlig 
kollektivtrafik och färdtjänst vad gäller hämtningstid. Den som 
beställer kommer att få taxi/buss till närmsta busstation, inte till 
närmsta busshållplats och det blir samma biljettkostnad som om det 
gick en vanlig buss. 

- Dessa plusresor kommer inte att ha någon fast tidtabell utan helt 
anropsstyrt när resenären önskar. På vissa orter kan det bli ordinarie 
busstrafik vid populära restider medan det blir anropsstyrt övrig tid. 
Det kan bli olika lösningar på olika linjer/sträckor.

Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson informerar bland annat om följande:
- Mötet med Skånetrafiken den 17 november blev inställt och någon 

ytterligare information om avsiktsförklaring gällande SkåneExpressen 
5 och 8 har inte kommit. 

- Diskussion om vad som finns i de bruttolistor som Skånetrafiken 
tidigare har skickat till oss. Ser ut att finnas fler hållplatser kvar än vad 
kommunen gick med på 2018. Det stämmer inte heller med det som 
skickades ut i april 2020, så många frågor kvarstår.

- Politiken bör snarast återkoppla till Ida Abrahamsson för att 
kommunens återkoppling till Skånetrafiken ska kunna göras.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

§ 271 forts.

Plan och byggchef Ingrid Järnefelt informerar bland annat om följande:
- Länsstyrelsen tillståndsprövar för närvarande två höga vindkraftverk 

(120 meter) vid Bondrum. Dessa ligger inom kommunens 
vindkraftsplan. Länsstyrelsen ska ha samråd med kommunen och 
kommunen måste yttra sig. Tomelilla kommun ska svara på när vi vill 
ha det samrådet och vem som ska vara med. Har fått tre förslag på 
datum. Vi vill ha ett ordentligt underlag innan samrådet, bland annat 
kring buller och det fasta vita ljus som krävs på höga vindkraftverk.

ÖKRAB:s presidium Christer Akej (M) och Margith Svensson (M) samt 
tjänsteman Bo Persson informerar bland annat om följande:

- Nuvarande slamtömningsavtal med Ragn-Sells AB innehåller en extra 
kostnad för slang över 25 meter vid slamtömning. Totalt görs ca 5000 
tömningar per år hos ca 4500 kunder, det är ca 600 som har över 25 
meter. 

- Arbetsmiljöverket har haft anvisningar sedan 2013 gällande lång 
slangdragning vid slamtömning. Med en extra kostnad finns 
incitament för fastighetsägare att vidta åtgärder såsom att köpa egen 
slang, anlägga väg längre fram till tömningsstället eller ansöka om 
tömning vartannat år. 

- 2018 och 2019 togs ingen extra avgift ut, men från 2020 höjdes taxan 
från 16 till 90 kr/meter extra slang. För de allra flesta innebär det en 
extra kostnad på 1000-2000 kr extra per år, men för enstaka kunder 
upp till 4000-5000 kr/år.

- Diskussion om vad som händer om de båda kommunerna beslutar 
om olika taxor. Slutsatsen blir att det krävs en fortsatt politisk 
diskussion så att en lösning kan hittas.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.3703.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

Ksau § 272 Dnr KS 2020/53

Distansdeltagande vid kommunfullmäktiges 
sammanträde

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att ledamöter och ersättare får deltaga vid 
kommunfullmäktiges sammanträden på distans när deltagandet kan ske 
genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. 

Kommunfullmäktige beslutar att det är mötesordföranden som avgör 
huruvida deltagande på distans kan tillåtas vid det aktuella mötet.

Ärendebeskrivning
Den 23 mars 2020 beslutade kommunfullmäktige, kf § 37/2020, att tillåta 
distansdeltagande vid nämnds- och utskottssammanträden i Tomelilla 
kommun. Detta beslut omfattade dock inte kommunfullmäktige själv 
eftersom de tekniska förutsättningarna inte ansågs finnas i Folkets Park. 

Med anledning av risken för smittspridning av coronaviruset och att 
Folkhälsomyndigheten uppmanar människor att begränsa sociala kontakter 
för att inte smitta andra, så anser kommunfullmäktiges presidium att det även 
bör öppnas upp för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige att delta på 
distans. Hur det tekniskt ska lösas får kommunfullmäktiges presidium 
återkomma med.

Kommunallagen 5 kap. 16 § medger att ledamöter får delta i fullmäktiges 
sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i 
sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt 
att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.

Det finns ett antal viktiga punkter att komma ihåg vid distansdeltagande:

- Ordföranden avgör i det enskilda fallet om en ledamot kan tillåtas 
delta i sammanträde på distans.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

§ 272 forts.

- Deltagare som inte befinner sig i sammanträdeslokalen ska vara 
anslutna till sammanträdeslokalen på så sätt att deltagaren och de som 
är personligen närvarande på sammanträdet både kan se och höra 
varandra tydligt för att deltagarna enkelt kan identifiera varandra på 
ett betryggande sätt. Att alla deltagarna både kan se och höra varandra 
tydligt är viktigt för att den som deltar på distans ska kunna delta på 
samma villkor som de som är fysiskt närvarande i 
sammanträdeslokalen och vara fullt delaktig överläggningarna.

- Den som deltar på distans ska kunna ta del av handlingar som delas ut 
vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall 
avgörandet sker genom omröstning.

- Ordföranden för sammanträdet ansvarar för ordningen vid 
sammanträdet. Ordföranden avgör före varje sammanträde om den 
tekniska utrustningen uppfyller kraven på bild- eller ljudkvalitet för 
deltagande på distans. 

- Om bild- eller ljudkvaliteten under sammanträdet försämras eller 
förbindelsen bryts måste sammanträdet avbrytas tills en förbindelse av 
sådan kvalitet har återupprättats att alla åter kan delta på lika villkor 
eller om ledamoten ska anses ha lämnat sammanträdet. 

- Ledamot som deltar på distans ansvarar för att den tekniska 
utrustning som ledamoten använder uppfyller kraven på bild- eller 
ljudkvalitet för deltagande på distans. 

Möjligheten att deltaga på distans ska inte uppfattas som en rättighet att 
deltaga på distans. I varje enskilt fall måste kommunfullmäktiges ordförande 
avgöra huruvida deltagande på distans kan tillåtas.

Den ledamot som vill deltaga på distans måste själv ha teknisk utrustning 
som uppfyller kraven på bild- och ljudkvalitet för deltagande på distans. 
Tomelilla kommun tillhandahåller alltså inte denna utrustning. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

§ 272 forts.

Ekonomiska konsekvenser
Deltagande på distans kan minska kommunens kostnader genom att resan till 
sammanträdet som kommunen normalt bekostar inte genomförs. Även tiden 
för eventuell ersättning för förlorad arbetsinkomst minskar eftersom restiden 
normalt räknas in.

Tomelilla kommun kan behöva köpa in ett nytt program för digitala 
sammanträden. Hur mycket detta kostar är inte bedömt ännu.

Barnperspektivet
Att förenkla för föräldrar att kombinera politiska uppdrag med familjeliv kan 
medföra att fler ser sig ha möjlighet att arbeta politiskt och att färre hoppar 
av sina uppdrag när de får barn. Fler politiskt engagerade föräldrar kan bidra 
till fler synpunkter och mer fokus på frågor som rör barn.

Miljöperspektivet
Kan deltagande på distans ersätta resor till sammanträden så ger det en 
positiv miljöeffekt.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ledamöter och ersättare får deltaga vid 
kommunfullmäktiges sammanträden på distans när deltagandet kan ske 
genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. 

Kommunfullmäktige beslutar att det är mötesordföranden som avgör 
huruvida deltagande på distans kan tillåtas vid det aktuella mötet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.3704.
_________

 

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

Ksau § 273 Dnr KS 2019/199

Revidering av tidplan för antagande av internbudget 
2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen reviderar tidplanen för mål och budgetarbetet 2021 vilket 
innebär att internbudgeten ska vara antagen av styrelse och nämnder senast 
den 31 januari 2021.

Ärendebeskrivning
Tidplanen för budget- och målarbetet antogs av kommunstyrelsen 
§155/2019 och med en revidering §44/2020. Kommunfullmäktige antog 
2021 års budgetramar för styrelse/nämnder den 9 november §141. Den 
försenade lönerörelsen, där stora kommunala avtalsområden ingår, innebar 
att de nya löneavtalen tecknades först under början av november 2020 
mellan de centrala parterna. Detta har inneburit svårigheter att inom den 
gällande tidplanen få fram underlag för personalkostnader inom stora 
verksamhetsområden. För att hinna med beredningsarbetet föreslås att sista 
datum för antagande av internbudgeten i respektive styrelse/nämnd flyttas 
fram till den 31 januari 2021.

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

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

§ 273 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen reviderar tidplanen för mål och budgetarbetet 2021 vilket 
innebär att internbudgeten ska vara antagen av styrelse och nämnder senast 
den 31 januari 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 
2020.3705.  
_________

  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

Ksau § 274 Dnr KS 2020/206

Yttrande samråd Bostadsförsörjningsprogram, 
Simrishamns kommun

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

Ärendebeskrivning
Simrishamns kommuns Bostadsförsörjningsprogram – riktlinjer för 
bostadsförsörjning för Simrishamns kommun 2021–2025, är på samråd 
under tiden 31 oktober 2020 – 2 januari 2021 

Simrishamns kommun vill kommunicera och inspirera till inflyttning genom 
en strategisk och tydlig bostadspolitik, som engagerar lokalsamhället. 
Kommunen ska tydliggöra vilka områden för bostadsförsörjning man aktivt 
vill arbeta med och förverkliga på kort och lång sikt. 
Bostadsförsörjningsprogrammet ska ge förslag på åtgärder för att nå målet. 

Simrishamns kommuns mål är att det i snitt ska byggas 100 nya 
bostäder per år i kommunen fram till slutet av år 2025.

I bostadsförsörjningsprogrammet har kommunens förutsättningar och behov 
analyserats. Utifrån analysen har fyra temaområden identifierats där extra 
fokus behövs för att nå upp till kommunens mål, samt regionala och 
nationella mål. Till varje temaområde redovisas pågående och planerade 
åtgärder.

 Ett varierat bostadsutbud och mångsidiga bostäder
 Attraktiva bostäder med god tillgänglighet
 Tillgång för alla på bostadsmarknaden
 God bebyggd miljö och hållbarhet

Bostadsförsörjningsprogrammet kopplar till Översiktsplanens 
bebyggelsestrategi, som beskriver hur kommunen bör förhålla sig i bygglovs 
och planhandläggningsprocessen. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

§ 274 forts.

Yttrande Tomelilla kommun
Tomelilla kommun har inget att erinra gällande 
bostadsförsörjningsprogrammet Simrishamns kommun 2021–2025. 

Ekonomiska konsekvenser
Ej aktuellt för Tomelilla kommun.

Barnperspektivet
Ej aktuellt för Tomelilla kommun.

Miljöperspektivet
Ej aktuellt för Tomelilla kommun.

Uppföljning
Ingen uppföljning för Tomelilla kommun.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lämna yttrande på Simrishamns kommuns förslag 
till Bostadsförsörjningsprogram i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson, handlingsid: Ks 
2020.3708.
Kungörelse bostadsförsörjningsprogram Simrishamns kommun, handlingsid: 
Ks 2020.3706.
Samrådshandling Bostadsförsörjning Simrishamns kommun, handlingsid: Ks 
2020.3707.    
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

Ksau § 275 Dnr KS 2020/69

Svar på initiativärende - Lunch till gymnasieelever

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

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna genom Sara Anheden har inkommit med skrivelse till 
kommunstyrelsen med följande yrkanden;

- att Tomelilla kommun ersätter gymnasieeleverna för extra kostnader i 
samband med distansundervisning

- att Tomelilla kommun återkräver den del av skolpengen som avser 
skollunch för den tid eleverna inte serverats skollunch

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att skicka ärendet till 
familjenämnden för yttrande.

Tomelilla kommun har drygt 500 elever i utbildning i gymnasieskolan. Dessa 
är fördelade på drygt 30 olika huvudmän, enskilda och kommunala. 
Ungefär 70 % av eleverna återfinns hos kommunala huvudmän och 30% hos 
enskilda huvudmän. Mängden elever hos de olika huvudmännen varierar från 
enstaka elever till som mest drygt 260 elever (drygt 50% av alla elever). 

Skollunch hos de olika huvudmännen hanteras på olika vis beroende på om 
aktuell huvudman har egen skolmatsal, köper hos annan skolmatsproducent 
eller ger eleverna olika former av matbidrag.  Vidare skiljer sig 
skolluncherbjudandet åt beroende på vilken gymnasieutbildning som eleven 
genomgår. Är utbildningen helt skolförlagd, genomförs utbildningen med 
yrkespraktik och vilken omfattning denna har?  Detta sammantaget gör att 
lunchsituationen sett mycket olika ut för Tomelillas gymnasieungdomar, 
beroende på huvudman och vilken utbildning man deltagit i. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

§ 275 forts.

Tomelilla kommun har fått återbetalat 124 873: - för utebliven skollunch av 
tre kommunala huvudmän, bland annat från Ystad kommun, där mer än 50 
% av Tomelillas ungdomar genomför sin gymnasieutbildning. De kommuner 
som återbetalat till Tomelilla kommun har återbetalat rena 
produktionskostnader, dvs råvarukostnader etc. Kostnader för personal och 
hyra har inte återbetalats då dessa kostnader har kvarstått i de producerande 
kommunerna, trots produktionsstopp. 

Ska Tomelilla kommun kräva ersättning av de huvudmän som inte återbetalat 
för utebliven skollunch, cirka 30 olika huvudmän, så måste det utredas för 
vardera huvudmannen vilka direkta kostnadsbesparingar dessa haft, hur deras 
skolluncherbjudande sett ut, om eleverna kunnat genomföra yrkespraktik 
etcetera? Ett återkrävande av, bedömningsvis, maximalt cirka 100 000: - är ett 
stort administrativt arbete som inte motsvarar eventuella intäkter som skulle 
kunna komma Tomelilla kommun till gagn. 

Vad gäller en ersättning i efterhand för de eventuella merkostnader som 
elever/vårdnadshavare kan ha haft på grund av distansundervisningen i 
gymnasieskolan under våren så uppkommer likartade frågeställningar. 
Eventuella merkostnader är kopplade till elevernas utbildning, yrkespraktik 
eller ej, variation i luncherbjudande med mera.

Förvaltningens bedömning är att det inte går att utforma en tillräckligt rättvis, 
rättssäker och träffsäker ersättningsmodell för att ersätta eventuella 
merkostnader i efterhand. 

Ekonomiska konsekvenser
Avvägning har gjorts mellan möjliga belopp att återfå och den administrativa 
insats som kan komma att krävas.

Barnperspektivet
Trots risken med uppkomna merkostnader i hushållet/för 
elever/barn/ungdomar ställs ändå krav på rättvis, rättssäker och träffsäker 
ersättningsmodell.

Familjenämndens förslag till beslut
Familjenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att Tomelilla kommun 
inte i efterhand ersätter för extra kostnader i samband med 
distansundervisning, då en sådan ersättning inte går att utforma tillräckligt 
rättvist, rättssäkert och med tillräcklig träffsäkerhet.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

§ 275 forts.

Familjenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att Tomelilla kommun 
inte återkräver den del av skolpengen som avser skollunch, då ett sådant krav 
riskerar en betydande administration i förhållande till de eventuella intäkter 
detta skulle kunna ge Tomelilla kommun. 

Beslutsunderlag
Familjenämnden § 104/2020, handlingsid: Ks 2020.3518.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 152/2020: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar skicka förslaget till förvaltningen 
för beredning och därefter till familjenämnden för yttrande.

Familjenämndens utbildningsutskott § 33/2020:
Familjenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att Tomelilla kommun 
inte i efterhand ersätter för extra kostnader i samband med 
distansundervisning, då en sådan ersättning inte går att utforma tillräckligt 
rättvist, rättssäkert och med tillräcklig träffsäkerhet.

Familjenämnden föreslår vidare kommunstyrelsen besluta att Tomelilla 
kommun inte återkräver den del av skolpengen som avser skollunch, då ett 
sådant krav riskerar en betydande administration i förhållande till de 
eventuella intäkter detta skulle kunna ge Tomelilla kommun.

Familjenämnden § 104/2020:
Familjenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att Tomelilla kommun 
inte i efterhand ersätter för extra kostnader i samband med 
distansundervisning, då en sådan ersättning inte går att utforma tillräckligt 
rättvist, rättssäkert och med tillräcklig träffsäkerhet.

Familjenämnden föreslår vidare kommunstyrelsen besluta att Tomelilla 
kommun inte återkräver den del av skolpengen som avser skollunch, då ett 
sådant krav riskerar en betydande administration i förhållande till de 
eventuella intäkter detta skulle kunna ge Tomelilla kommun.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ida Bornlykke (S) yrkar att arbetsutskottet ska överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
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Justerandes sign

§ 275 forts.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med Ida Bornlykkes förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

Ksau § 276 Dnr KS 2020/173

Svar på medborgarinitiativ - Fungerande närtrafik i 
norra delarna av Tomelilla kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar besvara medborgarinitiativet i 
enlighet med förvaltningens förslag till yttrande.

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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Justerandes sign

§ 276 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.”

Svar från förvaltningen
Region Skåne är regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne län, vilket innebär 
ett politiskt och ekonomiskt ansvar för den samhällsfinansierade 
kollektivtrafiken. Region Skåne är myndighet för beställning av 
kollektivtrafiken och genom Skånetrafiken är de utförare. 

Kommunen kan göra tillköp av närtrafik, ett erbjudande som kommunen får 
ta ställning till en gång om året. Kommunen anser att det är Skånetrafikens 
uppdrag att lösa den samhällsfinansierade kollektivtrafiken och har beslutat 
att inte göra tillköp av närtrafik. 

Förvaltningen har varit i kontakt med Skånetrafiken för att diskutera 
förutsättningar och kostnader för tillköp. Kostnaderna för att lösa ett tillköp 
på 8 resor dagligen (4 st ToR) räknat på 220 dagar á 195 kr/resa, skulle 
generera en total kostnad på 343 200 kr/år.
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Justerandes sign

§ 276 forts.

Avtal för busstrafiken på Österlen är under upphandling och nytt avtal ska 
vara på plats 2021/2022. I nuvarande avtal finns det tyvärr inte fordon att 
lösa ett tillköp under nästa år. I det nya avtalet kommer linjerna att ses över 
och förutsättningarna för kollektivtrafik på landsbygden är tänkt att 
förstärkas. Detta genom att bland annat stärka den anropsstyrda trafiken. 

Ekonomiska konsekvenser
Vid beslut om tillköp innebär det en kostnad på cirka 195 kr/resa. 

Barnperspektivet
Vid tillköp av kollektivtrafik gynnar detta barn och unga i området vars 
möjlighet att transportera sig själv till exempelvis fritidsintresse.

Miljöperspektivet
Om resandet övergår från biltrafik till kollektivtrafik bidrar detta till att 
uppnå klimat och miljömål.

Uppföljning
Uppföljning av ärendet när nya Österlenavtalet för busstrafiken är på plats 
2021/2022. 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar besvara medborgarinitiativet i 
enlighet med förvaltningens förslag till yttrande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson, handlingsid: Ks 
2020.3709.
_________
  

Beslutet skickas till:
Niklas Norrsell
Balanslista/Patrik Månehall
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Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

Ksau § 277 Dnr KS 2020/207

Medborgarinitiativ - utökad ridled i Kronoskogen

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

Ärendebeskrivning
Ulla Cronvall har den 9 november 2020 inkommit med 
medborgarinitiativ med i huvudsak följande lydelse:

Undertecknad önskar att befintlig ridled i Kronoskogen, som regelbundet 
frekventeras av cirka hundra ekipage, utökas enligt bifogade förslag. Dessa 
förslag baseras på befintliga slingor, idag avsatta för vandrare, och ligger 
västerut i skogen medan slingor för vandrare kan utvecklas i den östa delen 
av skogen.

Som alternativt förslag kan slingorna användas parallellt av både ryttare och 
vandrare men benämningen bör bli ”Led för ryttare och vandrare”, i nämnd 
ordning, för att undvika konflikter mellan ryttare och vandrare.

Barn som rider kan sällan hävda sig mot vuxna och det är av yttersta vikt att 
barn och ungdomar kan rida bilfritt i hästens naturliga miljö. 

Av säkerhetsskäl är detta viktigt för alla!

Av yttersta vikt är det också att ledmarkeringen blir tydlig och att det anges 
vilka regler som gäller för parkeringen. Information kan anslås på tavlan i 
anslutning till parkering/ledernas början och på kommunens webbsida.

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

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ – Utökad ridled i Kronoskogen, handlingsid: Ks 
2020.3626.
Medborgarinitiativ - utökad ridled i Kronoskogen, förslag A, handlingsid: Ks 
2020.3627.
Medborgarinitiativ - utökad ridled i Kronoskogen, förslag B, handlingsid: Ks 
2020.3628.
Medborgarinitiativ - utökad ridled i Kronoskogen, förslag C, handlingsid: Ks 
2020.3629.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadsnämnden
Balanslista/Patrik Månehall
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Justerandes sign

Ksau § 278 Dnr KS 2020/194

Motion - Utbilda nämndledamöter och ge dem en bra 
grund för korrekta beslut

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

Ärendebeskrivning
Mona Nihlén (V) och Inger Åbonde (S) har lämnat in motion - Utbilda 
nämndledamöter och ge dem en bra grund för korrekta beslut med 
följande lydelse:

”Våra kommuninvånare har rätt att begära att deras folkvalda tar väl 
underbyggda beslut, som dessutom är fattade i demokratisk ordning och 
enligt de lagar, regler och lokala organisatoriska föreskrifter som gäller. De 
har också rätt att begära att de som besitter platser i kommunens beslutande 
nämnder och organ har åtminstone grundläggande kunskaper inom det 
område där de ska fatta beslut. Beslut som fattas i en nämnd, och som 
därefter rivs upp eller återvisas av en överinstans – ibland av skäl som går att 
hänföra till ganska uppenbara kunskapsbrister inom exempelvis 
Kommunallagen, Förvaltningslagen eller någon av de lagar och bestämmelser 
som gäller för den verksamhet nämnden ansvarar för – drar med sig onödiga 
kostnader; dessa händelser får också ofta stort utrymme i pressen och bidrar 
därmed till ett ökande politikerförakt. 

Vart fjärde år sätts nämnder samman med nya ledamöter och presidier. 
Många ledamöter finns kvar i nämnderna under flera mandatperioder, men 
en stor del av dem återfinns i en för dem ny nämnd, eller är helt nya i 
politiken och därför ”oskrivna blad” både vad gäller sammanträdesmetodik, 
kommunallagar och även ofta nämndens ansvarsområde. Under 
mandatperioden händer det också relativt ofta att ledamöter lämnar sitt 
uppdrag, och ersätts då av andra som inte alltid har de kunskaper som krävs 
för uppdraget.
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§ 278 forts.

Vi anser att denna brist går att överbygga med ganska enkla medel genom att 
ge alla ledamöter en bra grund att stå på för att kunna delta i ett 
beslutsfattande som ger korrekta beslut – beslut som fattas enligt de lagar 
och regler som finns för politiska verksamheter i kommuner, exempelvis 
Kommunallagen och Förvaltningslagen. En introduktion inom det område 
som nämnden verkar, åtminstone för de ledamöter som inte har någon 
tidigare erfarenhet av det, anser vi också skulle medverka till bättre och mer 
genomarbetade beslut. Här kan också en övergripande introduktion i de 
viktigaste delarna av den lagstiftning som gäller för området – exempelvis 
Socialtjänstlagen för Vård- och omsorgsnämnden – vara på sin plats.

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna föreslår därför,

att alla ledamöter efter varje val får genomgå en anpassad utbildning, dels i de 
lagar, regler och lokala organisatoriska föreskrifter som gäller för hur ett 
nämndsammanträde ska genomföras, dels övergripande inom det område 
som nämnden ansvarar för, samt 

att åtgärderna i första attsatsen även gäller för ledamöter som under 
mandatperioden tar en plats i en nämnd eller ett organ.”

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

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 147/2020, handlingsid: Ks 2020.3663.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 147/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning. 
_________

Beslutet skickas till:
Kanslichef Johan Linander
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 279 Dnr KS 2020/195

Motion angående hastigheten på Byavägen

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

Ärendebeskrivning
Per Gustafsson (SD) och Thony Blomgren (SD) har lämnat in motion 
angående hastigheten på Byavägen med följande lydelse:
”Byavägens sträckning består numera av fyra hastighetsskyltningar, växlande 
30- resp. 40 km/h, vilket gör fem skiftande hastigheter på denna 
förhållandevis korta sträcka. Trafiken blir ojämn och ryckig, vilket i sin tur 
ger upphov till otydlighet och irritation bland trafikanter.

30 km -sänkningen vid Byavångsskolan respektive kyrkans förskola är 
berättigad under skoltid, dock inte under all annan övrig tid.

Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:
 Att i första hand tilläggsskylta under respektive 30-skylt om lämplig 

tidsangivelse, ex 7.00 – 17.00, med svart text samt övertäckning av 30-
skyltarna vid längre lov och helger.

alternativt
 Att i andra hand permanent enhetliggöra hastighetsbegränsningen 

över hela Byavägens sträckning.”

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

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 148/2020, handlingsid: Ks 2020.3664.
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§ 279 forts.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 148/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadsnämnden
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 280 Dnr KS 2020/198

Motion angående höjt förbehållsbelopp

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

Ärendebeskrivning
Mona Nihlén (V) och Inger Åbonde (S) har lämnat in motion om höjt 
förmånsbelopp för dem med lägst inkomst med följande lydelse:

” Av våra äldre finns det många som lever på ytterst låg pension, som varje 
månad kämpar för att få ekonomin att gå ihop. Förra året höjdes pensionen 
för dessa personer, dock blev resultatet för många att det trots ökningen blev 
mindre över i plånboken eftersom kostnaderna ökade mer.

Ett exempel ur verkliga livet:
2019 betalade en boende på Valkyrian med garantipension 9 675 kronor per 
månad för hyra, hemtjänst och måltider efter att reducering för maxtaxa 
skett. Garantipension tillsammans med bostadstillägg utbetalades efter skatt 
med 12 746 kronor. Det gav denna pensionär 3 071 kronor varje månad att 
lägga på allt övrigt, som hygienartiklar, mobilabonnemang, tidningar, 
rengöringsmedel, resor, läkarbesök etc.

2020 hade samma persons pension ökat så att det utbetalades 12 926 kronor 
varje månad. Dock hade kostnaden för boendet på Valkyrian tillsammans 
med hemtjänst och måltidsabonnemang ökat till 10 215 kronor, vilket sänkte 
det disponibla överskottet till 2 711 kronor, alltså en minskning med 311 
kronor eller nästan 12 procent.
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§ 280 forts.

Framförallt är det personer med garantipension som är i behov av 
matdistribution som under de senaste åren fått det allt svårare att få ihop 
ekonomin. Dessa personer har sällan något annat val än att köpa sin mat 
genom kommunen, och matpriserna har ökat i en betydligt högre takt än 
pensionen. Risken är att dessa personer avsäger sig sin mat, då de inte har 
råd. Konsekvenserna av detta, då de inte får i sig en korrekt och näringsrik 
kost, kan bli både plågsamma och kostsamma.

För att skapa en mer rättvis fördelning för dessa personer med lägst inkomst, 
samtidigt som vi undviker att ge subventioner till enskilda grupper, anser vi 
att förbehållsbeloppet bör höjas. Att höja förbehållsbeloppet, alltså det 
belopp som enligt Socialtjänstlagen ska finna kvar efter att boendekostnader 
och avgifter är betalda, innebär att personer som har det sämst ställt 
ekonomiskt kan få det lite bättre.

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna föreslår därför,

att förbehållsbeloppet i kommunen höjs med 500 kronor per månad för att 
ge de med lägst inkomst en rimligare vardag.”

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

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 149/2020, handlingsid: Ks 2020.3665.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 149/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
_________

Beslutet skickas till:
Socialchef Camilla Andersson
Vård och omsorgsnämnden
Balanslista/Patrik Månehall
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

Ksau § 281 Dnr KS 2020/199

Motion angående kommunekolog

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 kommunekolog med 
följande lydelse:

” Kommunfullmäktige har nyligen antagit ett ambitiöst Natur- och 
parkprogram. Det ansöks om Lona-pengar, det motioneras om olika 
ekologiska, större och mindre projekt, vi vill nog alla att Tomelilla 
genomgående ska vara en hållbar kommun.
Vi socialdemokrater ser behov av någon som håller koll på utvecklingen i 
Sverige och omvärlden och översätter det till Tomelilla, någon som har ett 
tydligt ansvar. Det är allt för viktigt för att spridas ut i bitar inom olika delar 
av förvaltningen.

För att ta ett samlat grepp ser vi att en kommunekolog behöver 
återrekryteras, en person som har bred kunskap och kompetens i ekologi och 
som kan ta ansvar för naturvårdsfrågorna och håller samman dem. Vi ser 
behovet av någon i kommunen som ser konsekvenserna på planer utifrån ett 
ekologiskt perspektiv och som kan var en motor i naturvårdsarbetet.
En kommunekolog kan också samverka med olika brukargrupper om 
tillgänglighetsåtgärder inom rekreation och friluftsliv. Allt för att skapa ett 
samhälle för alla våra kommuninvånare.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Socialdemokraterna på

att det åter anställs en kommunekolog i Tomelilla kommun.”
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

§ 281 forts.

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

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 150/2020, handlingsid: Ks 2020.3666.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 150/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadsnämnden
Balanslista/Patrik Månehall
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

Ksau § 282 Dnr KS 2020/200

Motion angående utökning av antalet revisorer i 
Tomelilla kommun

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

Ärendebeskrivning
Inger Åbonde (S) har lämnat in motion angående utökning av antalet 
revisorer i kommunen med följande lydelse:

”Idag säger kommunens revisionsreglemente att kommunen ska ha fem 
revisorer. Ända sedan valperiodens början har detta inte uppfyllts på 
sammanträdena. 

I början av år 2019 fanns det en vald revisor, som inte deltog alls fram tills 
avsägelse inkom i april månad 2019 och en revisor, som inte deltog i sex av 
nio sammanträden under januari-september, avgick i september. Under 
denna tid tjänstgjorde endast tre revisorer, vilken verkligen inte är 
tillfredställande. 

I slutet av år 2019 avsade sig ytterligare en revisor. En ny revisor valdes, som 
aldrig kom på något sammanträde. I september månad valdes en ny revisor. 
Detta har inneburit att endast fyra revisorer funnits under tiden januari-
september under år 2020. Detta är heller ej tillfredställande. 

Man kan säga att under tiden januari 2019 fram till oktober 2020 har det inte 
funnits fem revisorer i Tomelilla kommun, som reglementet säger ska finnas.

Om en kommun endast har fem revisorer finns det dessutom inte möjlighet 
att göra undantag för någon revisor om någon i dennes familj också är 
politiskt aktiv i kommunen. En ledamot i en nämnd i Tomelilla har under 
mandatperioden tvingats avgå från sitt uppdrag på grund av detta.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

§ 282 forts.

Vi menar därför att kommunen borde ha sex revisorer så att liknande 
ovannämnda situationer inte ska kunna inträffa i framtiden. Naturligtvis kan 
det ändå vara så, om mer än en revisor uteblir, men situationen uppträder 
med utökningen mer sällan.

Som ett förtydligande av möjligheterna kan man på Skånes Kommuner och 
Regioner - SKR:s hemsida bland annat läsa följande:
Fullmäktige ska utse minst fem revisorer för granskning av styrelse, nämnder 
och beredningar i kommuner, landsting och regioner. Ersättare ska inte utses. 
Det är fullmäktige som fastställer hur många revisorer som ska väljas, det 
sker oftast i ett revisionsreglemente. Det genomsnittliga antalet revisorer 
under mandatperioden 2015 - 2018 är i kommunerna sex och i landstingen 
nio.

I alla val av revisor är det grundläggande att revisorn ska stå fri från den/dem 
som ska granskas och inte själv ha ett ansvar i verksamheten. Revisorns 
oberoende bör vara så tydligt och oinskränkt som möjligt för att uppnå 
förtroende och kontinuitet. Oberoendet säkras formellt genom 
valbarhetsreglerna i KL.

Jäv är inte i sig ett valbarhetshinder, men en omständighet att 
uppmärksamma och ta hänsyn till vid nominering och val. Jävsreglerna har 
också som syfte att garantera oberoendet. Ofta sammanblandas begreppen 
valbarhetshinder och jäv. Jäv kan uppstå under det löpande revisionsarbetet, 
och är inte ett valbarhetshinder. Jäv innebär att vara inblandad i, berörd av 
eller ha intressen i ett särskilt ärende/en särskild fråga/granskning. 
Jävsreglerna är desamma för revisorer som för andra förtroendevalda och 
anställda i kommunen eller landstinget/regionen.

Förekomsten av valbarhetshinder behöver beaktas när det antal revisorer 
som ska väljas läggs fast i fullmäktige. Antalet revisorer kan behöva vara fler 
än fem om revisorer väljs med s.k. undantag.

I vissa situationer kan fullmäktige välja en revisor med undantag. Begreppet 
undantag har utvecklats i praktiken och innebär att fullmäktige väljer en 
person till revisor, men samtidigt tar hänsyn till att det finns en 
redovisningsskyldighet med i bilden som till någon del måste begränsa 
revisorsuppdraget.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

§ 282 forts.

Ett val med ett sådant undantag kan vara aktuellt om den som föreslås väljas 
till revisor i sin egen anställning är redovisningsskyldig till kommunen eller 
har en närstående (make, sambo, föräldrar, barn, syskon eller annan 
närstående) som är redovisningsskyldig (som ledamot, ersättare eller 
tjänsteman). I sådana fall kan revisorn väljas med undantag för granskning av 
den verksamhet där redovisningsskyldigheten finns.

Ett annat exempel är om en revisor är god man eller förvaltare. En god man 
eller förvaltare lämnar en särskild redovisning till 
Överförmyndarnämnden/Överförmyndaren. Revisorn blir därmed jävig vid 
granskning av Överförmyndarnämnden/Överförmyndaren och bör därför 
väljas med undantag för den myndigheten.

Om fullmäktige väljer en eller flera revisorer med undantag bör fullmäktige 
utöka revisorsgruppen för att inte problem ska uppstå i förhållande till 
grundregeln om att minst fem revisorer ska väljas.

Det är dock i praktiken omöjligt att välja en revisor med undantag för 
granskning av kommunstyrelsen eller landstings/regionstyrelsen. Ett val med 
ett sådant undantag förhindrar revisorn från att delta i merparten av 
revisionsarbetet. En revisor som inte kan granska styrelsen kan därmed inte 
genomföra sitt uppdrag med helhetssyn. Ett sådant begränsat uppdrag skulle 
därför strida mot God revisionssed.

Vi föreslår

att antalet revisorer i Tomelilla kommun utökas till sex revisorer.”

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

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 151/2020, handlingsid: Ks 2020.3667.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

§ 282 forts.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 151/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
_________

Beslutet skickas till:
Kanslichef Johan Linander
Balanslista/Patrik Månehall
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

Ksau § 283 Dnr KS 2020/2

Anmälningsärenden ksau 25 november 2020

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

Ärendebeskrivning
1. Protokoll från revisorerna den 9 november 2020, §§ 49-50.
2. Protokoll från vård och omsorgsnämnden den 12 november 2020, §§ 

61-66.
3. Protokoll från kommunstyrelsen den 11 november 2020, §§ 159-176.
4. Från Länsstyrelsen i Skåne har det kommit protokoll den 2020-11-13 

över inspektion av Tomelilla Ystad Sjöbo Överförmyndarnämnd.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, handlingsid: Ks 2020.3710.
_________

  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

35



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

Ksau § 284 Dnr KS 2020/209

Möte med Trafikverket gällande Lantmannavägen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att 
bjuda in Trafikverket till en dialog med Onslunda byalag där Tomelilla 
kommun medverkar som moderatorer. 

Ärendebeskrivning
Onslunda Byalag har via sin grupp Väglaget i Onslunda sänt en skrivelse till 
Trafikverket där de listar vilka åtgärder de önskar ska genomföras på 
Lantmannavägen:

1. Få ner hastigheten på Lantmannavägen
2. Få upp ortsskyltar vid samtliga infarter (4) och förvarning 40 km
3. Någon form av chikaner vid infarterna
4. Varningsskylt om skolbarn och övergångsställe vid infarten till skolan
5. Alternativt hastighetskameror eller digitala hastighetsdisplayer
6. Alternativt en gång/cykelbana längs hela Lantmannavägen

Gruppen framför också sitt önskemål om ett möte med Trafikverket. 

Förslag till beslut under sammanträdet  
Per-Martin Svensson (M) föreslår att förvaltningen ska få i uppdrag att bjuda 
in Trafikverket till en dialog med Onslunda byalag där Tomelilla kommun 
medverkar som moderatorer.     
  
Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med Per-Martin Svenssons förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Trafikverket
Onslunda byalag
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Planeringsingenjör Håkan Berggren
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
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