
TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
16 december 2020

Plats och tid Digitalt sammanträde via Teams, den 16 december 2020, 
kl. 08.30-10.20 med ajournering 9.35-9.40.

Beslutande Per-Martin Svensson (M), ordförande
 Leif Sandberg (C), 1:e vice ordförande
 Sara Anheden (S), 2:e vice ordförande

Per Gustafsson (SD)

Övriga närvarande Tf. kommundirektör Johan Holmqvist
Kanslichef Johan Linander
Utvecklingschef och säkerhetssamordnare Helena Berlin
Kommunpolis Mikael Svensson (egen dialogpunkt)
Projektledare Monika Jingmond
Näringslivschef Henrik Lundblad

Utses att justera Sara Anheden (S)   

Justerade paragrafer §§ 285-299

Justeringens plats Kansliavdelningen, Kommunhuset i Tomelilla den 17 december 2020
och tid 
Underskrifter
Sekreterare  

Johan Linander

Ordförande
Per-Martin Svensson (M)

Justerare
Sara Anheden (S)   

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 16 december 2020

Datum då anslaget sätts upp 17 december 2020

Datum då anslaget tas ned 11 januari 2021

Förvaringsplats för protokollet Kansliavdelningen, Kommunhuset i Tomelilla

Underskrift
Johan Linander
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
16 december 2020

Justerandes sign

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

§ 285 Ändringar i föredragningslistan
§ 286 Dialoger och informationsärenden
§ 287 Informationsärende - Regeringens beslut om hastighetsbegränsning 

på väg 11
§ 288 Revisorernas granskning av ärendeprocessen i kommunstyrelsen och 

familjenämnden
§ 289 Ansökan om borgensåtagande för lån som omsätts av Österlenhem AB 

under 2021 samt nytt borgensåtagande
§ 290 Ansökan från Lunnarps BK om räntefritt lån till automatisk bevattning och 

gräsklippare
§ 291 Ansökan om räntefritt lån för bygge av padelbana, Tomelilla tennisklubb
§ 292 Svar på motion angående utökning av antalet revisorer i Tomelilla kommun
§ 293 Svar på motion - Utbilda nämndledamöter och ge dem en bra grund för 

korrekta beslut
§ 294 Svar på motion - Inrätta ett föreningsledarpris
§ 295 Svar på motion - Uppdatering av gamla detaljplaner innan nya 

exploateringar
§ 296 Medborgarinitiativ - Utökad gatubelysning på västra sidan av 

Sälshögsvägen, från Banvaktstugan till Sälshögs by
§ 297 Medborgarinitiativ - Sänkt hastighet och begränsning av tung trafik på väg 

1560 på sträckan Sälshög-Tryde kyrka
§ 298 Medborgarinitiativ - Utveckling av torget i Brösarp
§ 299 Redovisning av anmälningsärenden 16 december 2020
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 december 2020

Justerandes sign

Ksau § 285 Dnr KS   

Ändringar i föredragningslistan

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

- Dialogärende information från SÖSK och Skånes Kommuner läggs 
till.

- Dialogärende säkerhetssamordnare Helena Berlin, sammanställning av 
droganalyser i avloppsvattnet läggs till.

- Dialogärende kommundirektör Britt-Marie Börjesson utgår.
- Dialogärende ersättare för kommundirektör under jul- och 

nyårshelgerna läggs till.
- Dialogärende näringslivschef Henrik Lundblad läggs till.
- Digitalt företagsbesök på Wikan Personal utgår.

_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 december 2020

Justerandes sign

Ksau § 286 Dnr KS 2020/1

Dialoger och informationsärenden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna

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

- Trygghetsundersökningen är precis klar. Resultatet delas upp i 
Tomelilla tätort, övriga tätorter och övriga byar/landsbygd. 
Glädjande att Tomelilla totalt har det bästa resultatet sedan 2015. 

- Sämst resultat i byarna är bilar som kör för fort och oro för 
inbrott, även om det är mindre oro än föregående år. Försämring 
gällande synen på polisiär närvaro.

- Buskörning, särskilt moped (finns ingen särskilt fråga om A-
traktorer), ligger högt i övriga tätorter. Mycket låg utsatthet för 
brott men ändå relativt hög oro.

- Tomelilla tätort har som tidigare sämst resultat inom kommunen, 
med högt index, även om det är bättre än förra året. Högt på 
utomhusstörningar, narkotikaförekomst, buskörning, 
ungdomsgäng som stör, oro för att röra sig utomhus kväll/natt, 
oro för att åka kollektivt med mera. Index för utsatthet för brott är 
lågt, en etta på en sexgradig skala, men ändå är oron hög. 
Förbättrat index gällande polisiär närvaro, vilket också stämmer 
med polisens prioritering. 

- Män är mer upprörda över buskörning och kvinnor är mer oroliga 
för att röra sig ute i tätorten på kvällar.

- Totalt är utsattheten för brott låg vilket är glädjande, men oron 
finns kvar. Visar att det är viktigt att fortsätta det 
trygghetsskapande arbetet.

- Hela trygghetsundersökningen presenteras efter helgerna och då 
blir den också tillgänglig för alla.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 december 2020

Justerandes sign

§ 286 forts.

- Har haft ett stort tillslag mot en bostad i Smedstorp. Handlar om 
en större bedrägeriutredning som sköts av Region Syd inom 
polisen. Tre personer sitter häktade.

- Finns tyvärr ännu inte något besked om när ny kommunpolis för 
Tomelilla är på plats.

Säkerhetssamordnare Helena Berlin informerar bland annat om följande: 
- Trygghetsvakter kommer att finnas ute under kommande skollov.
- Har fått sammanställningen av narkotikaprovtagningen i 

avloppsvattnet tillsammans med övriga kommuner som har 
genomfört motsvarande. 

- Har högre användning under helg än vardag, vilket är det normala. 
- Tomelilla ligger högt på amfetamin, men lägre på cannabis och 

kokain. Ecstacy är i princip obefintligt i Tomelilla kommun, 
medan Skurup ligger mycket högt. Tramadol ligger högt i 
Tomelilla under helg.

Projektledare Monika Jingmond informerar bland annat om följande:
- Region Skåne gjorde en folkhälsoenkät under oktober-december 

2019, dvs före pandemin. 
- Tomelillaborna säger sig ha betydligt sämre hälsa än vad snittet är i 

Skåne som helhet. Det gäller också lågt psykiskt välbefinnande. 
- Nedbrutet så ligger Tomelilla kommun bättre för allergi och astma 

än skånesnittet, men sämre för diabetes, högt blodtryck med mera.
- Dessutom är fler överviktiga och färre uppnår rekommenderad 

fysisk aktivitet än skånesnittet. Det är också så att fler snusar och 
tar narkotikaklassade läkemedel än snittet, dock är det färre som 
röker och har testat cannabis. 

- Positivt är också att tomelillaborna är mindre stillasittande, känner 
mindre oro för att bli av med arbetet, färre har testat narkotika 
och fler tycker att vården fungerar bra.

Tf. kommundirektör Johan Holmqvist informerar bland annat om följande: 
- Lunds kommun har beslutat att bli kvar i Fritt Sök Skåne gällande 

gymnasieskolan. 
- Information om ersättare för kommundirektör under kommande 

helger.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 december 2020

Justerandes sign

§ 286 forts.

Kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg informerar bland annat om 
följande: 

- Har granskat loggboken i enlighet med riktlinjer för 
kameraövervakning. 

- Skånes Kommuner har tagit fram en plan för vilka frågor som 
organisationen ska jobba med, med inriktningen att prioritera 
bättre.

- Genomgång av vilka projekt SÖSK arbetar med.

Näringslivschef Henrik Lundblad informerar bland annat om följande:
- Föredragning av de första intrycken som näringslivschef och vad 

som behöver göras framöver för att förbättra företagsklimatet i 
kommunen.

- Behöver jobba med vår service och dialog, få med näringslivet och 
Företagarna på en gemensam resa. 

- Kommer krävas digitala företagsbesök under våren, bör kunna 
hinna med 2-4 under en eftermiddag.

I slutet av sammanträdet önskar ordförande Per-Martin Svensson (M) 
samtliga en god jul och ett gott nytt år.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.3872.
Sammanställning av droganalyser i avloppsvatten 2020, handlingsid: Ks 
2020.3860.
Sammanställning av analysrapporter rörande droger i avloppsvatten i Skåne 
år 2020, handlingsid: Ks 2020.3859.
Ersättare för kommundirektör under jul- och nyårshelgerna, handlingsid: Ks 
2020.3873.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 december 2020

Justerandes sign

Ksau § 287 Dnr KS 2019/148

Informationsärende - Regeringens beslut om 
hastighetsbegränsning på väg 11

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Regeringen har beslutat avslå Tomelilla kommun med fleras överklagande av 
Trafikverkets beslut om hastighetsbegränsning på väg 11. Regeringens skäl 
till beslutet är enbart: ”Det har inte framkommit några omständigheter i 
ärendet som föranleder regeringen att göra någon annan bedömning än den 
som Trafikverket gjort i det överklagade beslutet. Överklagandena bör därför 
avslås.”

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

Beslutsunderlag
Beslut - Avslag på överklagan av Trafikverkets beslut om föreskrifter om 
hastighetsbegränsning på väg 11, handlingsid: Ks 2020.3717.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 243/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överklaga Trafikverkets 
föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 11, i första hand tillsammans 
med Ystads, Simrishamns och Sjöbo kommun och i andra hand skrivs 
överklagan om för att enbart gälla Tomelilla kommun.

Kommunstyrelsen § 8/2020:
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget på yttrande till 
regeringen angående hastighetsbegränsning på väg 11, ger förvaltningen i 
uppdrag att samordna yttrandet med Ystads, Simrishamns och Sjöbo 
kommun samt delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om 
yttrandets slutliga utformning.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 december 2020

Justerandes sign

§ 287 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 35/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta yttrandets slutliga 
utformning, handlingsid: Ks 2020.194.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 141/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte lämna ytterligare 
synpunkter i ärendet.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 december 2020

Justerandes sign

Ksau § 288 Dnr KS 2020/203

Revisorernas granskning av ärendeprocessen i 
kommunstyrelsen och familjenämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram ett svar på granskningen. 

Ärendebeskrivning
På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG AB granskat rutinerna för 
kommunstyrelsens och familjenämndens ärendehantering. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2020.

Den sammanfattande bedömningen är att familjenämnden inte har en 
ändamålsenlig ärendeprocess. Revisorerna grundar bedömningen på att 
nämnden inte har ändamålsenliga rutiner för ärendeprocessen. Detta då det 
nästan helt saknas skriftliga processbeskrivningar, riktlinjer och rutiner. 
Vidare finns brister i det praktiska arbetssättet. Revisorerna bedömer att 
processen i familjenämndens stickprovsärenden har genomförts i enlighet 
med gällande regelverk men inte på ett ändamålsenligt sätt.

Den sammanfattande bedömningen gällande kommunstyrelsen är att den har 
en ändamålsenlig ärendeprocess. Revisorerna grundar bedömningen på att 
styrelsen förvisso saknar skriftliga rutiner och riktlinjer men att det praktiska 
arbetssättet, som framkommit av intervjuerna och stickprovsgranskningen, 
bedöms som ändamålsenliga.

Mot bakgrund av granskningen lämnar revisorerna följande 
rekommendationer:
 

- Dokumentera en processbeskrivning med tillhörande rutin för 
viktigare moment för ärendehanteringsprocessen

- Vidare rekommenderas familjenämnden säkerställa rutinerna för 
utskick av handlingar så att nämnd och utskott får ta del av dem i god 
tid innan mötet
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 december 2020

Justerandes sign

§ 288 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram ett svar på granskningen. 

Beslutsunderlag
Revisorerna § 55/2020, handlingsid: Ks 2020.3719.
Missiv Ärendehantering Tomelilla, handlingsid: Ks 2020.3616.
Rapport Granskning av ärendeprocessen Tomelilla, slutlig version, 
handlingsid: Ks 2020.3615.

Tidigare behandling
Revisorerna § 55/2020:
Revisorerna beslutar följande:

- Att godkänna granskningsrapport ” Granskning av ärendeprocessen” 
med handlingsid: Ks 2020.3615.

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse med 
handlingsid Ks 2020.3616 till kommunstyrelsen och familjenämnden 
för yttrande senast 2021-02-01 samt till kommunfullmäktige för 
kännedom.

_________

Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Kanslichef Johan Linander

10



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 december 2020

Justerandes sign

Ksau § 289 Dnr KS 2016/240

Ansökan om borgensåtagande för lån som omsätts av 
Österlenhem AB under 2021 samt nytt borgensåtagande

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna förlängning av 
borgensåtagande för redan beslutade lån som omsätts 2021 med 147 mnkr, i 
enlighet med skrivelse från Pia Brink, handlingsid: Ks 2020.3765.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar ansökan om nytt borgensåtagande i 
enlighet med skrivelse från Österlenhems VD, Pia Brink, handlingsid: Ks 
2020.3766, motsvarande nyupplåning för maximalt 50 mnkr. 

Åtagandena ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade borgensramen 
2020 för bolaget.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i beslut 9 november 2020, § 141/2020, fastställt 
total borgensram där Tomelilla kommun såsom för egens skuld maximalt går 
i borgen för Österlenhem AB med 400 mnkr under 2021. 

I dagsläget uppgår Tomelilla kommuns borgensåtagens till 320 mnkr och 147 
mnkr av dessa omsätts under 2020. 

Bolaget gör en årlig värdering av fastigheterna där direktavkastningsmetod 
används. Värderingen kommuniceras årligen med revisorn. Värderingen visar 
på ett större övervärde i fastigheterna än vad bokföringen visar. Även 
taxeringsvärdena överstiger bokfört värde (gäller ej omsorgsfastigheter som 
är specialfastighet och inte har något taxeringsvärde). Uthyrningsläget är 
fortsatt mycket gott i alla våra fastigheter och risk att lägenheter står tomma 
en längre tid bedöms som mindre trolig.

Kvarteret Lansen är upphandlat och planering för en total ombyggnation 
samt påbyggnad av ytterligare en våning pågår för fullt. För att kunna söka 
bidrag för byggnationen pågår dialog med upphandlad leverantör för att 
kunna uppfylla de energikrav som ställs för bidraget. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 december 2020

Justerandes sign

§ 289 forts.

Då fasaden inte får röras får andra lösningar sökas. En fördyrning av 
byggnationen som bidragen ska täcka men även framtida driftskostnader får 
vägas in i det slutliga beslutet. 

Vid ny- och ombyggnation finns alltid risken att marknadsvärdet bedöms 
som lägre än produktionsvärdet. En risk Österlenhem delar med många 
andra bolag i mindre orter. 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna förlängning av 
borgensåtagande för redan beslutade lån som omsätts 2021 med 147 mnkr, i 
enlighet med skrivelse från Pia Brink, handlingsid: Ks 2020.3765.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar ansökan om nytt borgensåtagande i 
enlighet med skrivelse från Österlenhems VD, Pia Brink, handlingsid: Ks 
2020.3766, motsvarande nyupplåning för maximalt 50 mnkr. 

Åtagandena ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade borgensramen 
2020 för bolaget.

Beslutsunderlag
Borgensåtagande för lån som omsätts av Österlenhem AB under 2021, 
handlingsid: Ks 2020.3765.
Nyupplåning med anledning av byggnation och markköp, handlingsid: Ks 
2020.3766.
_________

Beslutet skickas till:
Österlenhem AB/Vd Pia Brink
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 december 2020

Justerandes sign

Ksau § 290 Dnr KS 2020/211

Ansökan från Lunnarps BK om räntefritt lån till 
automatisk bevattning och gräsklippare

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar bevilja ett räntefritt lån om 250 000 kr till 
Lunnarps Bollklubb på samma villkor som tidigare räntefria lån har beviljats 
till andra föreningar.

Ärendebeskrivning
Lunnarps Bollklubb har i skrivelse den 19 oktober 2020 ansökt om räntefritt 
lån på 250 000 kronor för investering av automatisk bevattningsanläggning 
och inköp av gräsklippare.

Lunnarps Bollklubb har för avsikt att göra en investering i automatisk 
bevattningsanläggning som är nödvändig för att kunna hålla A-planen i 
speldugligt skick. De senaste årens varma klimat samtidigt som 
matchaktiviteterna ökat, har inneburit att bevattningen behövt utökas och bli 
mera effektiv.

A-planen måste i huvudsak bevattnas på nätterna för att få god effekt och 
bättre utnyttjande av vattnet samt för att kunna klippa och ha aktiviteter på 
dagar och kvällar. Nuvarande bevattningståg måste flyttas en till två gånger 
per natt vilket medför orimliga personalkostnader och också svårigheter att 
finna ideell arbetskraft för en här uppgiften. 

Den automatiska bevattningen sköter sig själv och styrs via dator. Den 
nuvarande bevattningståget kommer fortsättningsvis att användas på B- och 
C-planerna där vi kan alternera och inte behöver göra flyttningar under 
natten. Den automatiska bevattningen ansluts till bevattningståget till 
klubbens egen brunn. 

Lunnarps Bollklubbs nuvarande gräsklippare är utsliten och de har därför 
behov av att investera i en ny klippare.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 december 2020

Justerandes sign

§ 290 forts.

Lunnarps Bollklubb har i skrivelsen angett kostnaderna och bifogat offerter 
på investeringarna enligt följande samt bilaga för egeninsats:

 Automatisk bevattningsanläggning för A-plan ca 187 000 kronor inkl. 
moms.

 Inköp av ny gräsklippare 62 500 kronor inkl. moms.

Båda objekten kostnadsberäknade efter offerter från leverantörer. 
Investeringarna är beräknade att genomföras under perioden november 2020 
– mars 2021.

Lunnarps Bollklubb har presenterat i bilaga vad gäller egeninsats i samband 
med installation av automatisk bevattningsanläggning.

I samband med installation genomför klubben följande egeninsatser:

 Förstudie/studiebesök/resor för besiktning av olika anläggningar av 
automatisk bevattning.

 Förstudie för mätning av vattentillrinning i egen brunn – Brunns och 
energiborrföretag.

 Ut montering av trasig pumpanläggning med tryckkärl.
 Inhyrning av gräsupptagare.
 Grävning ca 100 meter för nedläggning av stamledning inkl. 

återfyllning och tillbakaläggning av gräsyta.
 Håltagning i pumphusgolv för ny sugledning.
 Håltagningar i klubbvillan för ledningsdragning till elcentral inkl. 

ledningsdragning till styrenhet.
 Elinstallation i pumphus samt vid elcentral.

Summa utgifter: 299 000 kr

Finansieringsplan
 Lunnarps BK:s eget kapital samt ideella arbetet 49 500 kr
 Sökta medel från Tomelilla kommun 250 000 kr

Lunnarps Bollklubb har undersökt möjligheterna att få bidrag via 
Riksidrottsförbundet/anläggningsstöd. Denna typ av investeringar landar 
dock inte inom bidragskriterierna. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 december 2020

Justerandes sign

§ 290 forts.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har funnit att 2020 fick Lunnarps Bollklubb 155 886 kronor i 
driftbidrag från kommunen. 

Barnperspektivet
Förvaltningen har funnit att föreningen kan hålla planen i speldugligt skick 
gynnar barn och unga i sitt utövande av idrotten. 

 
Miljöperspektivet
Förvaltningen har funnit att föreningen har tagit med miljöperspektivet 
utifrån ett bättre utnyttjande av vattnet. 

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beviljar ett räntefritt 
lån till Lunnarps Bollklubb.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämnden § 57/2020, handlingsid: Ks 2020.3743.
 Ansökan om anläggningslån rörande automatisk bevattningsanläggning och 
ny gräsklippare, handlingsid: Ks 2020.3744. 

Tidigare behandling
Kultur- och fritidsnämnden § 57/2020:
Kultur och fritidsnämnden beslutar föreslå att kommunstyrelsen beviljar ett 
räntefritt lån till Lunnarps Bollklubb.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 december 2020

Justerandes sign

Ksau § 291 Dnr KS 2020/212

Ansökan om räntefritt lån för bygge av padelbana, 
Tomelilla tennisklubb

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar bevilja ett räntefritt lån om 250 000 kr till 
Tomelilla Tennisklubb på samma villkor som tidigare räntefria lån har 
beviljats till andra föreningar.

Ärendebeskrivning
Tomelilla Tennisklubb har i skrivelse inkommen den 2 november 2020 
ansökt om stöd/bidrag/räntefritt lån på 250 000 kronor för utomhus 
padelbana i Tomelilla centralort samt 500 000 kr till övrig renovering av 
tennisanläggningen. De skriver följande:

Padel
”Vi (Tomelilla Tennisklubb) har i ett samarbetsprojekt med Tomelilla IF 
satt igång ett arbete för att få till stånd en utomhus padelbana i Tomelilla 
centralort.

Banan ska ligga alldeles vid idrottsplatsen/tennisbanorna i skogsbacken och 
ett antal tider för spel i veckan ska vara kostnadsfria och ämnade för 
barn/ungdomar.

TIF (som lagt ner mycket förarbete i projektet) har sökt och fått 2/3 av 
nödvändigt belopp från allmänna arvsfonden (ca 500 000 kr). Tennisklubben 
ska som samverkanspart stå för 1/3 av satsningen, som i sin helhet är 
beräknad till ca 750 000 kr. 

Vi undrar om det är möjligt för tennisklubben att få något bidrag alt. ett 
räntefritt lån som kan hjälpa oss vidare i processen?

Vi är således i behov av 250 000 kr för vår del i just detta projekt. Då 
omfattar det även ekonomi för att göra området till och runt banan trivsam 
och tillgänglig, med plantering och staket. Vi räknar med att intäkter från spel 
ska täcka löpande kostnader och nödvändigt underhåll och administration.
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Justerandes sign

§ 291 forts.

Tennis
Då tennisanläggningen snart har 50 år på nacken är behovet av reparationer 
stort. Vi sökte och fick en hygglig summa (150 000 kr) från Skånes 
idrottsförbund och 25 000 kr från kommunen i projektet ”hallyftet” för 
några år sedan. 

Detta bidrag tillsammans med eget kapital och ideellt arbete (ca 200 000 kr) 
gav oss en uppdaterad innebana med plexipave spelunderlag samt en 
invändig renovering av omklädningsrum och gemensamma ytor. Banan, med 
dess nya spelegenskaper, anses nu av många vara den bästa i sydöstra Skåne 
och spel och uthyrning har ökat markant.

Men då mycket annat är gammalt och eftersatt kommer vi att behöva göra 
andra stora investeringar i vår befintliga anläggning. Nytt värmesystem, 
förråds- och hallrenovering, vilka vi delvis måste finansiera med stöd/lån. Vi 
har sökt medel från olika instanser men ännu inte fått någon ansökan 
godkänd. 

Vi har nu beställt ett nytt värmesystem som ska ersätta den gamla oljepannan 
och kostnaden för detta beräknas till 200 00 kr-. Detta klarar vi men tömmer 
kassan fullständigt. Vi sökte energibidrag för denna investering, klimatklivet 
på Länsstyrelsen samt energibidrag från riksidrottsförbundet men tyvärr fick 
vi inte gehör för våra ansökningar.

Vi kommer att behöva ytterligare bidrag/kommunlån till resterande åtgärder. 
Vi måste isolera och klä om båda gavlarna samt reparera fasad/förråd. Dessa 
är beräknade till 500 000 kr men ingen vet exakt eftersom det är svårt att få 
grepp om kostnaderna. Ett tennistält av vår typ är ovanlig idag och vi har 
haft svårt att få in relevanta offerter på arbetet. De offerter vi fått in pekar på 
en totalkostnad på upp mot en miljon kronor men vi kommer att göra allt för 
att för att komma undan billigare. Alt. kommer vi att behöva skjuta vissa 
investeringar på framtiden men vi kommer inte undan behovet, vi får bara 
dela upp det i mindre bitar. Vi hoppas verkligen att vi kan lösa det mest akuta 
under 2021.

Vi har sökt bidrag för detta hos Jordbruksverket, projektstöd för ny-
ombyggnad eller upprustning av lokaler. Ännu inget svar. Skulle vi få något 
stöd därifrån så får vi titta på och bedöma ytterligare behov utifrån det.
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§ 291 forts.

Tomelilla Tennisklubb har för litet årligt bidrag för att kunna beviljas hela 
den sökta lånesumman, varför förvaltningen föreslår kultur och 
fritidsnämnden att föreslå kommunstyrelsen att de beviljas 250 000 kronor 
till padelhallen.

Summering, åtgärder/behov
Padelsatsningen: 250 000 kr. Bidrag/lån Tomelilla kommun.
Värmesystem, tennis: 200 000 kr. Egen finansiering.

Övrig renovering, tennis: Beräknat 500 000 kr. Bidrag/lån Tomelilla 
kommun.

Övrigt
”Vi lägger redan åtskilliga timmars eget arbete för att driva dagens anläggning 
och vi räknar med ytterligare egna arbetsinsatser i våra nya satsningar även 
om det blir allt svårare att få medlemmar att bidra med ideellt arbete.”

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har funnit att 2020 fick Tennisklubben 16 565 kr i driftbidrag 
från kommunen.

Barnperspektivet
Förvaltningen har funnit att föreningen kan tillföra en ny anläggning som 
även gynnar barn och unga i sitt utövande av idrott. 

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

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen att bevilja ett 
räntefritt lån på 250 000 kronor till padelbanan. 

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämnden § 58/2020, handlingsid: Ks 2020.3745.
Tomelilla Tennisklubb ansöker om stöd/bidrag/ räntefritt lån, handlingsid: 
Ks 2020.3746.
Komplettering till ärendet Tomelilla Tennisklubb ansöker om 
stöd/bidrag/räntefritt lån, handlingsid: Ks 2020.3892.
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§ 291 forts.

Tidigare behandling
Kultur- och fritidsnämnden § 58/2020:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att bevilja ett 
räntefritt lån på 250 000 kronor till Tomelilla tennisklubb till padelbanan.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 292 Dnr KS 2020/200

Svar på motion angående utökning av antalet revisorer i 
Tomelilla kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen i enlighet med 
förvaltningens förslag till yttrande och överlämnar ärendet till organisations- 
och arvodesberedningen.

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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Justerandes sign

§ 292 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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§ 292 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.”

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, avger följande 
yttrande: 

Frågan om att utöka antalet revisorer från fem till sex har diskuterats både 
politiskt och på tjänstemannanivå vid ett par tillfällen under innevarande 
mandatperiod. Det har dels handlat om en jävssituation där en av revisorerna 
inte skulle kunna deltaga dels när en av de valda revisorerna inte deltog vid 
sammanträdena.

Av kommunallagen 12 kap § 5 framgår att minst fem revisorer måste väljas. 
Detta har Tomelilla kommun uppfyllt, men problem kan uppstå när det 
förekommer jäv eller revisor av annan anledning inte kan eller får deltaga.
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§ 292 forts.

En jämförelse av våra grannkommuner visar att Ystads kommun har nio 
valda revisorer, Simrishamns kommun har sex valda revisorer och Sjöbo 
kommun har fem valda revisorer.

Ska en förändring av antalet revisorer göras så är lämplig tidpunkt vid nästa 
mandatperiods början, dvs den 1 januari 2023. Även revisorernas reglemente 
behöver i så fall ändras eftersom det i dagsläget framgår av § 3 att fem 
revisorer ska väljas. Liksom vid andra förändringar av den politiska 
organisationen bör den av fullmäktige tillsatta organisations- och 
arvodesberedningen bereda frågan.

Ekonomiska konsekvenser
Budgeten 2020 för de förtroendevalda revisorerna är 313 tkr. Denna budget 
är för fem valda revisorer. En uppräkning av de fasta arvodena och övriga 
kostnader för ytterligare en revisor skulle innebära en kostnadsökning på ca 
57 tkr.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör miljöperspektivet.

Uppföljning
Organisations- och arvodesberedningen kommer att ta upp frågan för 
behandling.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen i enlighet med 
förvaltningens förslag till yttrande och överlämnar ärendet till organisations- 
och arvodesberedningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.3880.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 151/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 282/200:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 293 Dnr KS 2020/194

Svar på motion - Utbilda nämndledamöter och ge dem 
en bra grund för korrekta beslut

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

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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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.”

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, avger följande 
yttrande: 

Det är självklart viktigt att de förtroendevalda i Tomelilla kommun får den 
utbildning som behövs för att kunna ta väl underbyggda beslut. Samtidigt är 
det viktigt att komma ihåg att de förtroendevalda inte förväntas ha 
detaljkunskaper i varken den övergripande lagstiftningens som kommunallag 
och förvaltningslag, eller i den speciallagstiftning som styr nämnden som 
Plan- och Bygglagen för byggnadsnämnden och Socialtjänstlagen för vård 
och omsorgsnämnden. Denna detaljkunskap måste tjänstemännen i 
förvaltningen stå för.

I början av nuvarande mandatperiod genomfördes en omfattande 
utbildningssatsning för de förtroendevalda i kommunen. Den 30-31 januari 
2019 genomfördes en tvådagarskonferens med samtliga förtroendevalda i 
nämndpresidierna och ledande tjänstemän. Utvecklingsdagarna hölls på 
Brösarps Gästis under ledning av Susanna Törneman från Impasse och ca 35 
personer deltog.
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Några dagar senare bjöds samtliga nya förtroendevalda och de som endast 
hade varit förtroendevalda en kortare period in till en utbildning. Den 
genomfördes på Backagården i Höör den 4-5 februari 2019 och ett 30-tal 
förtroendevalda deltog under ledning av kommunutbildarna Axelsson & 
Gåsste. I utbildningen ingick kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighet 
och sekretess, men också om vår kommuns organisation inklusive dragningar 
av samtliga verksamhetschefer och hur man som förtroendevald yrkar, 
reserverar sig och så vidare. Utbildningen gick dock inte in på de lagar som 
gäller för enskilda nämnder.

När någon nyväljs under mandatperioden så utbildas dessa kort i hur 
Netpublicator fungerar, men någon annan ”nyvaldsutbildning” ges inte. I 
stort är det ca en nyvald per kommunfullmäktigesammanträde, så det skulle 
innebära en stor insats att erbjuda en utbildning till varje nyvald. Ett 
alternativ skulle kunna vara att erbjudan ”nyvaldsutbildning” en gång per år 
för de som har valts in det senaste året.

Det är givetvis upp till de förtroendevalda att besluta om vilka utbildningar 
som ska genomföras. Exempelvis kan en nämnd besluta om att ha en 
utbildningsdag för sin nämnd i början av mandatperioden, då kan lagstiftning 
som berör just den nämnden tas upp mer ingående.

Förvaltningens förslag inför nästa mandatperiod är att samtliga 
förtroendevalda i kommunen bjuds in till en digital grundutbildning i början 
av mandatperioden. Den kommer i första hand att vända sig till de som är 
nya men det blir öppet för alla som vill att deltaga.

I varje nämnd kommer frågan om utbildning att tas upp på första 
sammanträdet för mandatperioden och där kan nämnden själv besluta om 
vad som främst behöver tas upp under en utbildningsdag. Därutöver 
kommer presidierna och kommunledningen att bjudas in till en konferens 
liknande den som hölls i Brösarp i januari 2019.

Under mandatperioden kommer det att erbjudas en grundutbildning för 
nyvalda en gång per år. Denna kommer att anpassas efter de nyinvaldas 
behov och önskemål.
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Ekonomiska konsekvenser
Det kostar givetvis att anordna utbildningar. Dyrast blir det vid 
tvådagarsutbildningar med övernattning. Exempelvis kostade utbildningen på 
Backagården i februari 2019 ca 100 tkr. Kan utbildningar hållas digitalt så blir 
det givetvis betydligt billigare, även om kostnaden för professionella utbildare 
kvarstår.

Kommunstyrelsen bör stå för kostnaden för övergripande utbildningar 
medan respektive nämnd bör stå för kostnaden för nämndspecifika 
utbildningar.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör barnperspektivet nämnvärt.

Miljöperspektivet
Digitala utbildningar är både billigare och mer miljövänliga än att ha 
utbildningar på en konferensanläggning.

Uppföljning
Uppföljning bör ske en gång per år eftersom nyvalda ska erbjudas utbildning 
en gång årligen.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.3886.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 278/2020: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 294 Dnr KS 2020/165

Svar på motion - Inrätta ett föreningsledarpris

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut och förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmärksammar kultur- och 
fritidsnämnden på att nämnden har uppdraget att ta fram stadgar för priset 
om motionen bifalles i kommunfullmäktige. 

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

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

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

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

Socialdemokraterna yrkar mot bakgrund av ovanstående

att  Tomelilla kommun inrättar ett föreningsledarpris.”
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 oktober 2020 (Ksau § 
235/2020) att remittera motionen till förvaltningen för beredning och 
därefter till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Förvaltningen genom samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
lämnar följande yttrande:

Motionären belyser att de nuvarande priserna ges idag till individer. 
Historiskt sett har prisen gått mer till enskilda personer än till grupper och de 
enskilda personerna har varit ledare inom just sin förening eller grupp. 

Förvaltningen kan se fördelar med att inrätta ett föreningsledarpris inom ett 
brett spektrum, men görs detta krävs det att kommunen ändrar i reglerna 
kring kultur- och idrottspris vilka som är målgruppen av dessa priser så att 
det blir tydligt. Inom just idrottspriset är det främst ledare för en verksamhet 
som fått priset, men även kandidater som är att betrakta som ledare inom just 
sin genre. 

Ekonomiska konsekvenser
Prissumman lär bli försumbar, men priset bör delas ut först 2022 då 
nämnden bör få medel till detta pris.

Barnperspektivet
Ärendet har inga konsekvenser utifrån barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.

Uppföljning
Efter att priset har delats ut bör förvaltningen följa upp processen och dess 
stadgar.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram stadgar och revidera aktuella stadgar i övriga priser.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämnden § 59/2020, handlingsid: Ks 2020.3747.
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§ 294 forts.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 235/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till kultur- och fritidsnämnden för 
yttrande.

Kultur- och fritidsnämnden § 59/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram stadgar och revidera aktuella stadgar i övriga priser.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 295 Dnr KS 2020/89

Svar på motion - Uppdatering av gamla detaljplaner 
innan nya exploateringar

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

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

Ärendebeskrivning
Ida Bornlykke (S) och Inger Åbonde (S) har lämnat in motion – 
Uppdatering av gamla detaljplaner innan nya exploateringar med 
följande lydelse: 

”Tomelilla kommun växer. Det är länge sedan så många nya bostäder byggs 
och områden växer fram. Att intresset för att bo och leva i Tomelilla ökar är 
positivt ur många olika aspekter. 

När nu områdena på Karlsborg byggs ut görs detta utifrån en detaljplan som 
togs fram redan innan Andra Världskriget bröt ut. Av detaljplanen kan man 
exempelvis läsa att uthus får inredas så att gårdskarl kan flytta in. Vi menar 
att det är orimligt att kommunen under 2010-talet exploaterar nya områden 
som bygger på en detaljplan som beslutades på 1930-talet. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi 

att före beslut om exploatering av mark för bostadsändamål, ska en äldre 
detaljplan uppdateras till, vid exploateringstillfället, aktuell standard och   
regler.”
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§ 295 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-05-13 § 121 att remittera en 
motion från (S) till förvaltningen för beredning och yttrande från 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Förvaltningen framför följande:
 Samtliga kommunala tomter inom Karlsborgsområdet utom en 

omfattas av bestämmelser med laga kraft 1983-06-27. Den 
bostadstomt som är reglerad med äldre bestämmelser är redan såld, 
har fått bygglov och har påbörjad byggnation. Föråldrade 
bestämmelser har inte ställt till några större problem för byggnationen 
på denna tomt.

 De 8 detaljplaner som antogs före eller under andra världskriget 
omfattar ca 1/4 av tätortens detaljplanerade yta. Inom området finns 
endast enstaka tomter kvar att bebygga.

 Enlig plan- och bygglagen ska den som har nytta av en detaljplan 
bekosta framtagandet och genomförandet. Det innebär att det är 
ägarna till fastigheterna inom detaljplanerna som i första hand begär 
och betalar för nya detaljplaner om kommunen inte har ett särskilt 
intresse av att utveckla ett område.

 Kommunen har störst nytta av att detaljplanera nya områden för 
bostäder och industri, samt göra om detaljplaner för områden som 
kommunen själv äger om dessa är detaljplanerade på ett icke 
ändamålsenligt sätt. I närtid har kommunen till exempel ändrat 
detaljplanen för Hallen så att denna kunde säljas för bostadsbyggande. 
Det finns också ett nytt uppdrag att ändra delar av detaljplanen för 
kommunens gatufastighet Tomelilla 10:239. Detta är helt i linje med 
förslaget i motionen och gällande praxis behöver därför inte 
förändras.

Förvaltningen understryker att rådande praxis är helt i linje med motionens 
förslag och drar slutsatsen att praxis inte behöver förändras.

Förvaltningen föreslår därför att samhällsbyggnadsnämnden överlämnar 
denna skrivelse till kommunstyrelsen och föreslår att kommunstyrelsen även i 
framtiden följer nuvarande praxis och ger planuppdrag för oplanerad mark 
eller för områden där det finns ett omedelbart behov att ändra gällande 
detaljplan.
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Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga negativa ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet medför inga negativa konsekvenser för barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet medför inga negativa konsekvenser för miljöperspektivet.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar denna skrivelse till kommunstyrelsen 
som yttrande över motion om uppdatering av gamla detaljplaner och lyfter 
fram följande:

 Rådande praxis för planuppdrag och efterföljande exploateringar är 
helt i linje med motionens förslag.

 Praxis för planuppdrag behöver därför inte förändras.
 Kommunstyrelsen kan även i framtiden följa gällande praxis att innan 

exploatering ge planuppdrag för oplanerad mark eller för områden där 
det finns ett omedelbart behov att ändra gällande detaljplan.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden § 105/2020, handlingsid: Ks 2020.3800.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 82/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 121/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.
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§ 295 forts.

Samhällsbyggnadsnämnden § 105/2020: Samhällsbyggnadsnämnden 
överlämnar denna skrivelse till kommunstyrelsen som yttrande över motion 
om uppdatering av gamla detaljplaner och föreslår att motionen kan anses 
som besvarad med denna skrivelse:

 Rådande praxis för planuppdrag och efterföljande exploateringar är 
helt i linje med motionens förslag.

 Praxis för planuppdrag behöver därför inte förändras.
 Kommunstyrelsen kan även i framtiden följa gällande praxis att innan 

exploatering ge planuppdrag för oplanerad mark eller för områden där 
det finns ett omedelbart behov att ändra gällande detaljplan.

_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 296 Dnr KS 2020/219

Medborgarinitiativ - Utökad gatubelysning på västra 
sidan av Sälshögsvägen, från Banvaktstugan till 
Sälshögs by

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

Ärendebeskrivning
Nils Olsson har den 8 december 2020 inkommit med 
medborgarinitiativ med i huvudsak följande lydelse:

En utbyggnad av gatubelysningen på Sälshögsvägen, från ”Banvaktstugan” 
och upp till Sälshögs by, västra sidan.
 
Det finns idag några gatlampor på denna sträcka men jag anser inte det 
tillräckligt. Det är många personer som dagligen går, springer eller cyklar på 
vägen. Den används som en form av motionsväg, eller för rastning av 
hundar. Det har funnits belysning tidigare, men det har tagits ner stolpar 
under dom senaste åren, och inte ersatts med nya. Det är en säkerhetsfråga 
då det är mycket trafik till och från industribyn till den verksamhet som är 
där.

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

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ - Utökad gatubelysning på västra sidan av Sälshögsvägen, 
från Banvaktsstugan till Sälshögs by, handlingsid: Ks 2020.3888. 
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadsnämnden
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 297 Dnr KS 2020/220

Medborgarinitiativ - Sänkt hastighet och begränsning 
av tung trafik på väg 1560 på sträckan Sälshög - Tryde 
kyrka

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

Ärendebeskrivning
Nils Olsson har den 8 december 2020 inkommit med 
medborgarinitiativ med i huvudsak följande lydelse:

Sänkning av hastigheten och begränsning av tung trafik på väg 1560, på 
sträckan Sälshög - Tryde kyrka.

Vägen är väldigt smal, om man jämför sträckan Sälshög - Spjutstorp som har 
samma vägnummer. Det är också krokigt och backigt vilket på många ställen 
ger skymd sikt. Sträckan används idag som genväg för bettransporter, så vid 
ett möte med ett sådant fordon riskerar man att komma utanför vägbanan. 
Det ligger även en del fastigheter längs vägen, och det kan inte vara så trevligt 
att ha denna trafik vid sitt boende. 

Har skrivit till Trafikverket men dom hänvisar till Länsstyrelsen och det är 
dom som har hand om hastigheterna på vägen. Föreslår därför att 
kommunstyrelsen vid sina möten med Trafikverket och Länsstyrelsen tar upp 
denna fråga, för att få till stånd en ändring.

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

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ - Sänkt hastighet och begränsning av tung trafik på väg 
1560, handlingsid: Ks 2020.3889.
________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadsnämnden
Balanslita/Patrik Månehall
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Ksau § 298 Dnr KS 2020/222

Medborgarinitiativ - Utveckling av torget i Brösarp

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

Ärendebeskrivning
Sven-G Hultman har den 10 december 2020 inkommit med 
medborgarinitiativ med i huvudsak följande lydelse:

Den 13:e december 2009…
…stannade den första bussen på den nybyggda terminalen vid väg 19. 
Samtidigt slutade bussarna att gå in till Torget i Brösarp. Torget var från 
början ”ett riktigt torg”, en mötesplats där man kunde byta varor och handla 
från marknadsstånd. Med tidens gång fick det bensinmack och blev även 
busshållplats. När sedan terminalen togs i bruk blev Torget en öde asfaltyta. I 
samband med det lovade kommunen att det f.d. busstorget skulle göras om 
till park.

Det tog några år – men den 22/4 2018 var det färdigt. Maria Mickelåker, 
ordförande i kommunens samhällsbyggnadsutskott, invigde parken inför en 
ganska så stor skara. Planerna för ombyggnaden hade tagits fram i samverkan 
mellan kommunens planläggare och Brösarps Byagille.

Mycket blev bra. Men inte allt. Den lilla och icke fungerande fontän som 
fanns nära Albovägen blev aldrig ombyggd. De tråkiga tysktallarna bakom 
dammen stod också kvar. Och någon dricksvattenfontän blev det inte heller.

Hänt sedan invigningen april 2017
 Torget har börjat använda som mötes- och samlingsplats av byns 

invånare.
 Antalet turister har ökat kraftigt. Inte minst som följd av Covid 19. 

Vid Torget är den kraftiga ökningen av cyklister och vandrare 
påtaglig.
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§ 298 forts.

 Kommunen har satt upp en digital informationsskylt på västra sidan, 
mitt emot apoteket. Troligen är det inte många som upptäcker den 
eftersom den är tråkigt grå och inte lyfts fram av färgglad ”toppskylt” 
eller hänvisning med pilar från lämpliga platser.

 Kommunen har gjort en toalett tillgänglig mellan Apoteket och 
Pizzerian. Öppethållandet är tyvärr inte bra.

 Byagillet försköningsgrupp har placerat ut vackra växter vid bland 
annat kuben. De byts ett par gånger per år allt efter årstiden.

Förslag till utveckling
För att åtgärda nämnda brister och göra Torget mer attraktivt har Byagillet 
anlitat och bekostat en konsult. Syftet är att göra Torget ”mer intressant och 
vackert”. Det skall bli ”en spännande Entré till Österlen”, en plats där både 
boende och besökare vill vistas.

Den 11/11 2020 mottog Byagillet konsultens förslag. För vissa arbeten har 
man angett kalkylkostnader, men ganska stora kostnader tillkommer för 
andra delar.

Förslaget innehåller tre delar:
1. Torgets centrala del med gula kuben och plattlagda g/c-vägar.
2. Blomsteräng, träddungar m.m.
3. Vattenanläggningen.

Önskemål och förslag
Jag föreslår att genomförandet görs i etapper. Vid varje etapp skall åtgärderna 
göras så att de underlättar och kan samordnas med senare etapper, t.ex. vad 
avser installation av el och vatten samt eventuella schaktningar och 
förändring av topografin.

Det kanske mest attraktiva och spektakulära inslaget, etapp 3, 
Vattenanläggningen, bör nog skjutas till senare/sist eftersom den är den 
dyraste. Jag antar att kommunen i nuläget skulle bedöma den som alltför dyr, 
så att kompletterande finansiering först måste undersökas.
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§ 298 forts.

Istället bör genomförandet starta med etapp 1 och kanske lämpliga delar av 
etapp 2. Här föreslår jag att kommunen och byagillet undersöker möjligheter 
till lokal sponsring genom frivillig arbetskraft och kanske finansiella bidrag 
från olika håll. Vidare föreslår jag att kommunen genomför de ganska små 
förbättringar som föreslås beträffande toalett och informationstavla.

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

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ - Utveckling av torget i Brösarp, handlingsid: Ks 
2020.3890.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadsnämnden
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 299 Dnr KS 2020/2

Redovisning av anmälningsärenden 16 december 2020

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

Ärendebeskrivning
1. Regeringsbeslut 2020-11-19 från Trafikverket, 

Infrastrukturdepartementet – Uppdrag att bistå Post- och telestyrelsen 
i arbetet att förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling på 
fjärrtåg.

2. Regeringsbeslut 2020-11-19 från Post- och telestyrelsen – Uppdrag att 
förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling på fjärrtåg.

3. Protokoll 2020-11-17, §§ 53-64, från kultur- och fritidsnämnden.

4. Protokoll 2020-11-18, §§ 256-269.från kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

5. Protokoll 2020-11-19, §§ 51-58 från revisorerna.

6. Protokoll 2020-11-12, §§ 64-71, från Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd 

7. Protokoll 2020-11-23, §§ 40-50, från Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund 

8. Protokoll 2020-11-20, §§ 103-111, från samhällsbyggnadsnämnden.
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9. Protokoll 2020-11-25, §§ 270-284, från kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

10. Analys och åtgärdsförslag från Nationella vårdkompetensrådet om 
kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården efter pandemivåren 
2020, 2020-12-01 – Nationella vårdkompetensrådet.

11. Protokoll 2020-11-17, §§ 80-103, ÖKRAB Österlens Kommunala 
Renhållnings AB.

12. Protokollsutdrag 2020-11-30, § 232/2020 från kommunfullmäktige 
Simrishamns kommun – Delårsrapport för Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund 2020-01-01 – 2020-08-31.

13. Protokollsutdrag 2020-11-30, § 250/2020 från kommunfullmäktige 
Simrishamns kommun – Revisorernas bedömning av delårsrapport 
2020-08-31 – Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.

14. Protokollsutdrag 2020-11-30, § 241/2020 från kommunfullmäktige 
Simrishamns kommun – Taxa för prövning och tillsyn enligt 
alkohollagen.

15. Protokollsutdrag 2020-11-30, § 235/2020 från kommunfullmäktige 
Simrishamns kommun – Taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område MF Dnr ADM.2020.2146.

16. Protokollsutdrag 2020-11-25, § 120/2020 från byggnadsnämnden- 
Internbudget och verksamhetsplan för byggnadsnämnden 2021.

17. Protokollsutdrag 2020-11-25, § 121/2020 från byggnadsnämnden – 
Byggnadsnämndens internkontrollplan 2021.

18. Protokoll nr. 5, 2020-11-25 – styrelsemöte med Tomelilla Industri 
AB.

19. Protokoll nr. 6, 2020-11-25 – styrelsemöte med Österlenhem AB.
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20. Protokoll 2020-12-03 §§ 67-74 kommunstyrelsens arbetsutskott.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, handlingsid Ks 2020.3891. 
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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