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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
17 februari 2021

Justerandes sign

Övriga närvarande: Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Kanslichef Johan Linander
Säkerhetssamordnare Helena Berlin
HR-chef Johan Lexfors
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Näringslivschef Henrik Lundblad
HR-strateg Linnea Olsson
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
Kommunpolis Birthe Parkhagen (egen dialogpunkt)
Rådgivare Folksam Radovan Tosic (egen dialogpunkt)
Kommunstyrelsens ordförande Vårgårda kommun Bengt 
Hilmersson (egen dialogpunkt)
Kommunchef Vårgårda kommun Lars Björkqvist (egen 
dialogpunkt)
Näringslivschef Vårgårda kommun Johanna Heleander (egen 
dialogpunkt)

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

§ 23 Ändringar i föredragningslistan
§ 24 Dialoger och informationsärenden
§ 25 Dialog - Remiss på utredningen utvinning ur alunskiffer
§ 26 Komplettering av kommunstyrelsens internkontrollplan 2021
§ 27 Deltagande i Skåne Nordost
§ 28 Svar på revisorernas uppföljning av 2018-års fördjupade granskningar
§ 29 Avsiktsförklaring SkåneExpressen
§ 30 Detaljplan för kv. Uttern
§ 31 Svar på motion angående träd som klimatskal
§ 32 Svar på motion angående Offentligt drivna vårdboenden
§ 33 Svar på medborgarinitiativ - Önskemål om anläggande av en cykel- och 

gångbana i Smedstorp
§ 34 Svar på medborgarinitiativ - Försäljning av färsk fisk i Tomelilla
§ 35 Svar på medborgarinitiativ angående avgiftsfria aktiviteter för äldre m.m.
§ 36 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) 4:e kvartalet 2020
§ 37 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom äldre- och 

handikappomsorgen (SoL) 4:e kvartalet 2020
§ 38 Anmälningsärenden ksau den 17 februari 2021
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 februari 2021

Justerandes sign

Ksau § 23       

Ändringar i föredragningslistan

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

- Dialogärende säkerhetssamordnare Helena Berlin och kommunpolis 
Birthe Parkhagen läggs till.

- Dialogärende Ida Abrahamsson om Trafikverkets riksintressen läggs 
till.

På förslag av Per-Martin Svensson (M) beslutar kommunstyrelsens 
arbetsutskott om följande ändring i föredragningslistan: 

- Dialogärende snöskottning på Tomelilla idrottsplats läggs till.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 februari 2021

Justerandes sign

Ksau § 24 Dnr KS 2021/3

Dialoger och informationsärenden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Säkerhetssamordnare Helena Berlin och kommunpolis Birthe Parkhagen 
informerar bland annat om följande:

- Allt fungerade väl under snöovädret förra veckan. Rutiner är väl 
inarbetade och följdes. Hade god framförhållning tack vare SMHI:s 
arbete. Hade bandvagn i beredskap men behövde inte användas.

- Håller på att få på plats den nya säkerhetsorganisationen, ger goda 
möjligheter till ett förbättrat säkerhetsarbete.

- Vädret har gjort att det varit relativt få polisanmälningar. Har tagit fler 
drograttfyllor de senaste månaderna. Telefonbedrägerierna har 
minskat något den senaste månaden, men det är fortfarande vanligt.

- Haft en skadegörelse på Onslundas meröppna bibliotek.
- Gränsbevakningen gör att det planerade arbetet får stå tillbaka.

Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson informerar bland annat om följande:
- Trafikverket har skickat ut en korrigering där Österlenbanan inte 

längre finns med som fortsatt riksintresse för infrastrukturen. Ärendet 
återkommer vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 
10 mars 2021 som beslutsärende.

HR-chef Johan Lexfors och rådgivare Radovan Tosic, Folksam, informerar 
bland annat om följande:

- Genomgång av vilken pensionsrådgivning som Folksam/KPA kan 
erbjuda kommunens anställda och vikten av att pensionsfrågan lyfts 
upp långt innan det är dags att gå i pension. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 februari 2021

Justerandes sign

§ 24 forts.

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson informerar bland annat om följande: 
- Ny verksamhetsutvecklare har anställts på utvecklingsavdelningen, 

Stefan Persson, som ersättare Eva Lundberg.
- Förhandling pågår i personalärende.

Kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson (M) informerar bland 
annat om följande: 

- Diskussion om snöskottning på Tomelilla idrottsplats. Tomelilla IF 
har problem att sköta snöröjningen. Problematiskt att hjälpa en 
förening men inte andra.

Kommunstyrelsens ordförande Bengt Hilmersson, kommunchef Lars 
Björkqvist och näringslivschef Johanna Heleander presenterar hur Vårgårda 
kommun jobbar med sitt lokala näringsliv: 

- Har under lång tid haft en stabil struktur för näringslivsarbetet. Sedan 
30 år har Center of Innovation funnits, en ideell förening som jobbar 
med näringslivsfrågor på uppdrag av kommunen och Vårgårdas 
näringsliv. De största företagens vd:ar, kommunchefen, ordförande i 
Företagarna och Köpmannaföreningen sitter i styrelsen. 

- Johanna Heleander är kommunens näringslivschef, men är inte 
anställd av kommunen utan av Center of Innovation. Kommunen 
finansierar Center of Innovation med 800 tkr per år.

- Föreningen har inga medlemmar utan jobbar för samtliga 
kommunens företag. 

- Har en gemensam upphandlingsfunktion med Herrljunga kommun. 
Har gjort att de kan sköta upphandlingar, avtalsuppföljning och 
relation till anbudsgivarna på ett bättre sätt.

- Den viktigaste faktorn för framgång är kultur, samverkan och 
förståelse för varandra.

- Har sopplunch varje månad med bordsplacering, där företagarna 
träffas och träffar kommunchef och kommunstyrelsens ordförande.

- Gör nästan ett företagsbesök i veckan, två timmar varje gång.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 februari 2021

Justerandes sign

§ 24 forts.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2021.609.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 februari 2021

Justerandes sign

Ksau § 25 Dnr KS 2021/17

Dialog - Remiss på utredningen utvinning ur alunskiffer

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Näringsdepartementet beslutade den 22 december 2020 att skicka 
utredningen ”Utvinning ur alunskiffer - Kunskapssammanställning om 
miljörisker och förslag till skärpning av regelverket (SOU 2020:71)” på remiss 
och Tomelilla kommun är en av de utsedda remissinstanserna. 

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 22 mars 
2021.

Regeringen gav 2020 års alunskifferutredning i uppdrag att förutsättningslöst 
analysera hur regelverket för utvinning av metaller och mineral från 
alunskiffer kan skärpas. Utredningen fick även föreslå åtgärder för att öka 
kunskapen om hantering av de miljörisker som är förknippade med metall- 
och mineralutvinning ur alunskiffer, samt skulle därutöver göra ett antal 
kunskapssammanställningar.

Utredningen föreslår regelskärpningar som innebär:

 att sökanden i ansökan om undersökningstillstånd och 
bearbetningskoncession särskilt ska ange om ansökan avser alunskiffer,

 att bearbetningskoncession som avser alunskiffer endast får beviljas den 
som visar att den är lämplig att bedriva sådan bearbetning och

 att frågan om påverkan på jord- och skogsbruket ska utredas särskilt i 
koncessionsärendet efter underrättelse från bergmästaren.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 februari 2021

Justerandes sign

§ 25 forts.

Därutöver föreslår utredningen en myndighetsgemensam vägledning för 
tillämpning av bestämmelser avseende frågan om påverkan på jord- och 
skogsbruket, ett antal åtgärder för att öka kunskapen kring hantering av de 
miljörisker som är förknippade med metall- och mineralutvinning ur 
alunskiffer, samt att information sammanställs i databaser samt 
forskningsåtgärder.

Tomelilla kommun vill framföra följande synpunkter som sitt 
remissvar:

Tomelilla kommun anser visserligen att utredningens förslag på 
regelskärpningar är i rätt riktning, men det är långt ifrån tillräckligt eftersom 
de snarast har effekten av förtydliganden istället för skärpningar. 

I enlighet med den av kommunfullmäktige antagna översiktsplanen motsätter 
sig Tomelilla kommun all prospektering, provbrytning och brytning av 
mineraler i alunskiffer. Miljöriskerna med denna verksamhet är så osäkra att 
det enda miljömässigt ansvarsfulla är att låta alunskiffern förbli orörd. 

Utredningen skriver på sidan 100: 

”Alunskifferns komplexa sammansättning gör att det är svårt att bedöma 
miljöriskerna vid metallutvinning. Det finns ett behov av utökad kunskap om 
alunskifferns naturliga påverkan på omgivande miljö samt de miljörisker som 
är förenade med utvinning.”

Det går inte att först säga att vi inte vet vad som händer med miljön vid 
metall- och mineralutvinning ur alunskiffer och sedan i nästa andetag säga 
fortsätt prospektera och provborra. Det är inte miljömässigt ansvarsfullt 
gentemot varken de som bor och verkar i de alunskifferrika områdena eller 
mot kommande generationer. 

För att öka kunskapen kring de miljörisker som är förknippade med metall- 
och mineralutvinning ur alunskiffer är utredningens förslag välkomna. Men 
tills kunskapen finns bör all prospektering, provborrning och utvinning av 
metaller och mineraler ur alunskiffer stoppas. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 februari 2021

Justerandes sign

§ 25 forts.

Fattas inte ett beslut om att stoppa utvinningen ur alunskiffer så riskerar 
Sverige att få ett svenskt ”Talvivaara”, Finlands största miljökatastrof. 
Utredningen skriver märkligt nog inte om miljökatastrofen i vårt östra 
grannland mer än i en fotnot på sidan 115. Däremot har experten Jonas 
Rudberg lyft upp miljökatastrofen i sitt särskilda yttrande (sidan 201):

”Alunskiffer innehåller ett stort antal tungmetaller och andra toxiska ämnen 
som kan orsaka betydande skada även i angränsande områden, både på 
naturmiljön och på människors hälsa. Metoden biolakning (heap leaching, 
dvs. frisättande av metaller genom närvaro av mikroorganismer) har orsakat 
mycket omfattande skada vid gruvan Talvivaara, som kallats Finlands största 
miljökatastrof.”

Det är också en stor brist att utredningen inte lägger fram förslag på ett 
starkare beslutsmandat för kommuner gällande prospektering, provborrning 
och brytning ur alunskiffer. För att stärka det lokala demokratiska inflytandet 
över hur marken används bör både enskilda fastighetsägare och kommunen 
där fastigheten ligger kunna besluta att prospektering, provborrning och 
brytning ur alunskiffer inte är tillåtet. 

Slutligen vill Tomelilla kommun påpeka att utredningens förslag om 
lämplighet för att få bedriva bearbetningskoncession är bra, men 
lämpligheten bör finnas från första steget i minerallagen. Kravet om 
lämplighet bör införas redan för att erhålla undersökningstillstånd. Det är 
inte rimligt att en aktör, som inte ens kan visa att den är lämplig för att senare 
kunna få bearbetningskoncession, ska få undersökningstillstånd för 
provborrning och därmed göra stort intrång på enskilda markägares 
fastigheter.

Huruvida provborrningarna i sig leder till irreparabla miljöskador kan vi inte 
veta i förväg och oavsett om dessa risker är stora eller inte, måste en 
avvägning mellan olika intressen göras. Tomelilla kommun menar att 
intresset att skydda och bevara vår miljö och markägarnas intresse att slippa 
det intrång som provborrningar innebär, är starkare än en exploatörs intresse 
att provborra i alunskiffern.

Vid sammanträdet diskuterades att yttrandet ska betona 
livsmedelsproduktionen och besöksnäringen mer. Även samverkan med 
grannkommunerna diskuterades, viktigt att de också yttrar sig även om det 
endast är Tomelilla kommun som är formell remissinstans.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 februari 2021

Justerandes sign

§ 25 forts.

Ekonomiska konsekvenser
Remissvaret leder inte till några ekonomiska konsekvenser för Tomelilla 
kommun. Långsiktigt kan provborrningar och risk för etablering av gruvor 
förstöra för turismen på Österlen och dessutom sänka värdet på fastigheter.

Barnperspektivet
För barnen som lever i områden med alunskiffer är det givetvis högst 
väsentligt att miljön inte förstörs.

Miljöperspektivet
Att stoppa utvinning ur alunskiffer är fundamentalt för vår miljö. Österlens 
vackra och unika miljö måste skyddas.

Uppföljning
Frågan om utvinning ur alunskiffer kommer sannolikt att vara aktuell för 
Tomelilla kommun under lång tid framöver och kommer att följas nogsamt. 

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander och hållbarhetsstrateg Ida 
Abrahamsson, handlingsid: Ks 2021.606.
Remissmissiv Utvinning ur alunskiffer SOU 2020:71, handlingsid: Ks 
2021.607.
SOU remiss utvinning ur alunskiffer, handlingsid: Ks 2021.608.
_________

Beslutet skickas till:
Kanslichef Johan Linander
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 februari 2021

Justerandes sign

Ksau § 26 Dnr KS 2020/217

Komplettering av kommunstyrelsens 
internkontrollplan 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar anta kompletterande internkontrollpunkt i 2021 
års internkontrollplan.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade i §6/2021 att utifrån genomförd riskanalys anta 
intern kontrollplan 2021 för kommunstyrelsen, handlingsid: Ks 2021.204, 
förutom risk 42 som återremitterades till förvaltningen för redaktionell 
omarbetning.

Kommunstyrelsen beslutade även att ge förvaltningen i uppdrag att till 
kommunstyrelsens sammanträde den 3 mars 2021 ta fram ett förslag på ny 
internkontrollpunkt gällande IT-säkerhet

Ekonomiska konsekvenser
Vid utförande av kontrollmoment i enlighet med den interna kontrollplanen 
kan resultatet leda till ekonomiska konsekvenser. En god och välfungerande 
intern kontroll motverkar negativa ekonomiska händelser

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

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

Uppföljning
Uppföljning av det interna kontrollarbetet sker löpande under året och 
avrapporteras i tertialuppföljning 1 och 2 samt i årsredovisningen.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 februari 2021

Justerandes sign

§ 26 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta kompletterande internkontrollpunkt i 2021 
års internkontrollplan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 
2021.603.
Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021 (ver3), handlingsid: Ks 2021.604.
Kommunstyrelsens riskanalys 2021 (ver3), handlingsid: Ks 2021.605.
Kommunstyrelsen § 6/2021, handlingsid: Ks 2021.429.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 8/2021:
Kommunstyrelsen beslutar utifrån genomförd riskanalys anta intern 
kontrollplan 2021 för kommunstyrelsen, handlingsid: Ks 2021.48, med 
ändringen att risk 13 från riskanalysen tas med i internkontrollplanen.

Kommunstyrelsen § 6/2021:
Kommunstyrelsen beslutar utifrån genomförd riskanalys anta intern 
kontrollplan 2021 för kommunstyrelsen, handlingsid: Ks 2021.204, förutom 
risk 42 som återremitteras till förvaltningen för redaktionell omarbetning. 

Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att till 
kommunstyrelsens sammanträde den 3 mars 2021 ta fram ett förslag på ny 
internkontrollpunkt gällande IT-säkerhet.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 februari 2021

Justerandes sign

Ksau § 27 Dnr KS 2021/30

Deltagande i Skåne Nordost

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar ansöka om att Tomelilla kommun ska få 
adjungeras till Skåne Nordost.

Ärendebeskrivning
Inom ramen för Skånes nuvarande och framtida utveckling pågår många 
väsentliga och strategiska frågor så som utveckling av regionplan, Skånes 
regionala utvecklingsstrategi, viktiga framtida infrastruktursatsningar med 
mera Tomelilla kommun har för avsikt att fortsatt ha ett etablerat samarbete 
tillsammans med Simrishamn, Sjöbo och Ystad kommuner i SÖSK, där 
Ystad utgör regional kärna. 

Det finns dock ett värde med att delta i samt ha möjligheten att föra en 
dialog med politiska ledamöter och kollegor med hela östra Skåne som 
utgångspunkt. Tomelilla kommun önskar därför vända sig med en förfrågan 
till Skåne Nordost att på kontinuerlig bas adjungeras i deras 
samverkansforum. Adjungering innebär i detta fall upptagande av 
kommunstyrelsens presidium samt kommundirektör som medlem i 
mötesförsamlingen avseende närvaro- samt yttranderätt, dock inte yrkande- 
eller beslutsrätt.

Ekonomiska konsekvenser
Deltagande i Skåne Nordost kommer att kosta en begränsad summa, bland 
annat för de förtroendevaldas deltagande på sammanträden och reskostnader 
i samband med dessa. Detta bekostas inom kommunstyrelsens ram.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barnperspektivet nämnvärt.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljöperspektivet nämnvärt. 
Givetvis ska resor till Skåne Nordosts sammanträden företas på ett så 
miljövänligt sätt som möjligt.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 februari 2021

Justerandes sign

§ 27 forts.

Uppföljning
Ärendet följs upp om Tomelilla kommun adjungeras till Skåne Nordost. Då 
finns det anledning att utvärdera deltagandet efter viss tid.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar ansöka om att Tomelilla kommun ska få 
adjungeras till Skåne Nordost.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommundirektör Britt-Marie Börjesson, handlingsid: Ks 
2021.602.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 februari 2021

Justerandes sign

Ksau § 28 Dnr KS 2021/21

Svar på revisorernas uppföljning av 2018-års 
fördjupade granskningar

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar yttra sig till revisorerna i enlighet med 
förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat huruvida 
de rekommendationer som lämnats i samband med fyra utvalda granskningar 
som genomfördes 2018 har haft någon effekt. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2020.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen till viss del 
har vidtagit åtgärder utifrån rekommendationerna i den tidigare granskningen 
avseende kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivs 
av privata utförare. 

Vidare bedöms att kommunstyrelsen har vidtagit vissa åtgärder men att ett 
antal rekommendationer från den tidigare granskningen angående lärarnas 
arbetsmiljö fortfarande inte har åtgärdats. Bedömningen är att 
kommunstyrelsen i huvudsak har vidtagit åtgärder utifrån 
rekommendationerna i den tidigare granskningen gällande kommunstyrelsens 
hantering av projekt finansierade av EU-medel.

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, HR-chef Johan 
Lexfors och ekonomichef Elisabeth Wahlström, vill avge följande 
yttrande:

Revisorerna skriver i sin rapport att de konstaterar att en 
arbetsmiljöutbildning har genomförts men att det inte framgår om 
utbildningen hölls för verksamhetens chefer eller när utbildningen 
genomfördes. 
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Justerandes sign

§ 28 forts.

Förvaltningen har genomfört följande utbildningar inom arbetsmiljöområdet. 
Till samtliga utbildningar för chefer så bjuds även verksamhetscheferna in. 
Utbildningar explicit i ledningsgrupper har också genomförts:  

- Chefsdagar; stress och ledarpolicyn, 21-22/9-20. Samtliga 
verksamhetschefer deltog förutom en som var sjuk.

- Ledarakademins arbetsmiljöblock: Riskbedömningar, 13-14/2-20.
- Aktiva åtgärder genomfördes i samtliga ledningsgrupper (där 

verksamhetschef ingår) under höst och vinter 19/20.
- Verkstad med HR. Tema OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö) 

och trafiksäkerhetsrutin. Genomfört i samtliga ledningsgrupper. 
- Ledarakademins arbetsmiljöblock: Våra olika roller och 

ansvarsområden, 11/12-19.
- Chefsdag, kränkande särbehandling, 11/10-19.
- Starkt psykiskt påfrestande arbete, 16/5 och 24/5-19.

Vidare skriver revisorerna i sin rapport att kommunstyrelsen inte har kunnat 
redogöra för hur arbetsmetoden för det systematiska arbetsmiljöarbetet 
uppdaterats sedan den ursprungliga granskningen, huruvida en översyn av 
fördelningen av arbetsmiljöuppgifter genomförts, om åtgärder vidtagits för 
att tillgodose en tillfredsställande arbetsmiljö på samtliga skolor eller på vilket 
sätt kommunstyrelsen säkerställer att samtliga enheter arbetar enligt samma 
rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Förvaltningen håller inte med i revisorernas bedömning. HR-avdelningen har 
varit och informerat kommunstyrelsen i arbetsmiljöfrågor och fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter samt om kommunstyrelsens arbetsmiljöansvar. 
Dessutom har HR löpande dialoger med kommunstyrelsens arbetsutskott 
(som tillika är personalutskott) i arbetsmiljöfrågor:

- Den 19 juni 2019 var HR tillsammans med Arbetsmiljöverket på 
kommunstyrelsens sammanträde för att informera om 
arbetsmiljöfrågor.

- Den 22 maj 2019 var HR och redovisade och redogjorde för SAM 
2018 för kommunstyrelsen.

- Den 19 december 2018 var HR på kommunstyrelsen för att informera 
om fördelning av arbetsmiljöansvar med mera.

Revisorerna skriver gällande granskningen avseende kommunens styrning 
och uppföljning av verksamheter som bedrivs av privata utförare att 
”kommunstyrelsen inte utarbetat en plan för när och på vilket sätt städavtalet 
ska följas upp, vilket inte är i linje med fullmäktiges program”.
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§ 28 forts.

Det stämmer att det inte har gjorts någon ytterligare plan för uppföljning 
utöver den mycket tydliga plan som redan finns i avtalet med entreprenören: 

”Tomelilla kommun och städbolaget (Lassila Tikanoja Service AB) ska 
genomföra månadsvisa samverkansmöten. Detta för att undvika att 
konflikter uppkommer och för att skapa goda förbindelser och en bra 
kommunikation mellan parterna. Dessutom kan avvikelser och fel bättre 
åtgärdas för att möta kommunens förväntade kvalitet. Planering av dessa 
möten tillsammans med antagandet av agenda fastställs i samråd mellan 
kommunen och städföretaget.”

Uppföljningsplanen innebär att följande punkter ska tas upp på 
samverkansmötet:

 Nulägesanalys och Status
 Uppföljning Checklista ska-krav
 Tomelilla kommuns upplevelse av samarbetet
 Städföretagets upplevelse av samarbetet
 Genomgång av rapport från kvalitetskontroll
 Behov inom uppdraget (tillägg och avdrag diskuteras)

Vidare vad gäller uppföljning ska leverantören enligt avtalet kalenderårsvis 
senast den 31 januari påföljande år utan anmodan lämna statistik till 
beställaren avseende följande:

 Avvikelser vid utförda kvalitetskontroller
 Under året debiterade tjänster
 Personalomsättning
 Reklamationer
 Sjukfrånvaro

Tomelilla kommun kan också enligt avtalet, om särskilda skäl föreligger, 
begära statistik enligt ovan vid annan tidpunkt under året. Städföretaget har 
även löpande under året avstämning med verksamheterna med motsvarande 
punkter som finns på samverkansmötet enligt ovan. Mötena protokollförs.

Vidare konstaterar revisorerna att ”en riskanalys kopplat till städavtalet inte 
genomförts. Uppföljning av avtalet uppges dock ske löpande både på 
övergripande och på enhetsnivå. Vi kan även konstatera att återrapportering 
till kommunstyrelsen avseende avtalsuppföljning löpande sker avseende 
ekonomi och kostnadsutfall, men inte i form av särredovisning.” 
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§ 28 forts.

Detta stämmer och kommer att åtgärdas med att en rapport ges till 
kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen. Vi vill dock poängtera 
att flera riskanalyser har genomförts i samband med pandemin. Detta har lett 
till en allmän höjning av städfrekvensen och ytterligare städning av specifika 
ytor såsom dörrhandtag och trappräcken.

Gällande granskningen avseende kommunstyrelsens hantering av projekt 
finansierade av EU-medel skriver revisorerna att ”enligt uppgift har en 
tydligare struktur för redovisning av EU-projektens intäkter kontra utgifter 
framarbetats. Utöver särredovisningen av EU-bidragen har vi däremot inte 
kunnat verifiera detta.” 

Vi anser att kommunstyrelsens hantering av EU-projekt fungerar bra. I 
samband med uppstart av nya EU-projekt har ansvarig myndighet, oftast 
länsstyrelsen eller Tillväxtverket, en genomgång av vilka krav som kommer 
att ställas på redovisning av EU-projektet och en mall för detta lämnas. 
Eftersom Tomelilla kommun har specifikt utsedda personer som 
projektekonom och projektadministratör så finns numera väl upparbetade 
och kända rutiner för hur redovisningen ska se ut, hur den ska levereras och 
vem som hanterar vad i inrapporteringen. Kvaliteten har förbättrats och 
frågor kring inrapporteringen har minskat mycket från länsstyrelsens och 
Tillväxtverkets sida. Redovisningarna accepteras oftast utan frågor. Med 
anledning av detta anser vi att ytterligare åtgärder inte behöver vidtas.   

Ekonomiska konsekvenser
Viss ytterligare arbetstid kommer att krävas, men i övrigt ser vi inga andra 
ekonomiska konsekvenser med anledning av detta yttrande till revisorerna.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör barnperspektivet nämnvärt.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör miljöperspektivet nämnvärt.

Uppföljning
Förvaltningen kommer att följa upp att kommunstyrelsen ges en 
särredovisning gällande städavtalet i samband med årsredovisningen.
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§ 28 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar yttra sig till revisorerna i enlighet med 
förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2021.601.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 19/2021, handlingsid: Ks 2021.516.
Revisorerna § 2/2021, handlingsid: Ks 2021.414.
Missiv Uppföljningsgranskning Tomelilla, handlingsid: Ks 2021.105
SLUTGILTIG Uppföljning av granskningar genomförda 2018 - Tomelilla 
kommun, handlingsid: Ks 2021.104.

Tidigare behandling
Revisorerna § 2/2021:
Revisorerna beslutar följande:

- Att godkänna granskningsrapport ” Uppföljning av granskningar 
genomförda 2018 - Tomelilla kommun” med handlingsid: Ks 
2021.104.

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse med 
handlingsid Ks 2021.105 till kommunstyrelsen, familjenämnden, vård 
och omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för yttrande 
senast 2021-03-10 samt till kommunfullmäktige för kännedom.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 19/2021:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram ett förslag på yttrande.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 29 Dnr KS 2021/31

Avsiktsförklaring SkåneExpressen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ställa sig bakom 
avsiktsförklaringen gällande SkåneExpressen 5 under förutsättning att Sjöbo 
kommun och Simrishamns kommun fattar motsvarande beslut.

Ärendebeskrivning
Avsiktsförklaring ska tydliggöra ansvarsfördelning för genomförande av 
åtgärder och ekonomiska åtagande för införandet av högkvalitativ busstrafik i 
stråket för Skåneexpressen 5 Simrishamn – Lund genom berörda kommuner. 
Avsiktsförklaringen ska säkerställa att parterna gemensamt utvecklar 
infrastrukturen, kundmötet samt trafikupplägg för att kunna öka kapaciteten, 
komforten och i förlängningen färdmedelsfördelningen i stråket.

Målsättningen med införandet av en högkvalitativ busstrafik, i stråket, är att 
bidra till de övergripande målen om ökad marknadsandel och öka andelen 
nöjda resenärer samt skapa en kollektivtrafik som är attraktiv, resurseffektiv 
och bidrar till en bättre miljö. Detta konkretiseras genom åtgärder som att 
öka energieffektiviteten i kollektivtrafiken, minska bullernivåer, minska 
utsläpp, öka komforten för resenärer samt förbättra framkomligheten för att 
förkorta restiden och säkerställa tidhållning för kollektivtrafiken.  

Ekonomiska konsekvenser
Vid uppdatering av busshållplatser till RSB-standard innebär det kostnader 
för investering av utrustning till hållplatserna. 

För Ske 5 och Tomelillas del berörs fyra hållplatslägen, plus eventuella 
åtgärder på stationen i Tomelilla. 

Barnperspektivet
En bra, tillgänglig och säker busstrafik gynnar barn- och ungdomars 
förutsättningar att förflytta sig till skola och fritidsaktiviteter. 

Miljöperspektivet
Åtgärderna för att öka energieffektiviseringen, minska bullernivån och 
minska utsläppen gynnar både den gröna miljön och bostadsmiljön.
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§ 29 forts.

Uppföljning
Löpande uppföljning med Skånetrafiken. 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ställa sig bakom 
avsiktsförklaringen gällande SkåneExpressen 5.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson, handlingsid: Ks 
2021.599.
Avsiktsförklaring SkåneExpressen Österlen (ver2), handlingsid: Ks 2021.600.

Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) föreslår att arbetsutskottet ska besluta ställa sig bakom 
avsiktsförklaringen gällande SkåneExpressen 5 under förutsättning att Sjöbo 
kommun och Simrishamns kommun fattar motsvarande beslut.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med Leif Sandbergs förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
Sjöbo kommun
Simrishamns kommun
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Ksau § 30 Dnr KS 2017/18

Detaljplan för kv. Uttern

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar godkänna detaljplan för kv. Uttern för 
granskning.

Ärendebeskrivning
Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra för fler bostäder genom 
förtätning inom fastigheten Uttern 1.

Planområdet omfattas av förslag till ändring av stadsplanen för kv. Uttern 
m.fl., vunnit laga kraft 1964-04-28 samt för en mindre del av nordvästra 
planområdet detaljplan för kv. Uttern m.fl., vunnit laga kraft 1982-06-28. 

I gällande stadsplan är byggrätten begränsad av mark som inte får förses med 
byggnad (prickmark). Fastighetsägaren Österlenhem AB har inkommit med 
en begäran om planändring för Uttern 1 för att minska mark som inte får 
förses med byggnad samt ändra användningen i befintliga byggnader till 
bostad för att utöka byggrätten.

Ekonomiska konsekvenser
Planförslaget innebär inga negativa ekonomiska konsekvenser för 
kommunen.

Barnperspektivet
Barnperspektivet i detaljplanen innebär att barn erbjuds möjlighet att bo och 
leva i ett grönt och attraktivt bostadsområde med utrymme för lek och 
rekreation med gångavstånd till skola och förskola. En förtätning av området 
innebär sannolikt mer biltrafik vilket är negativt ur ett barnperspektiv. 

Området runt Lindesborgsskolan är redan belastat med mycket trafik på 
morgonen och eftermiddagen. För att minska trängseln har planförslaget 
kompletterats med parkering inom området.
Då det inom planområdet möjliggörs för LSS-boende kan barn i behov av 
omsorg skapa sig en välfungerande vardag inom ramen för gällande 
lagstiftning.
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§ 30 forts.

Planförslaget berör därmed artikel 6, 23, 27 och 31 i Barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet kommer inte påverka kommunens miljömål.

Uppföljning
Efter beslut i kommunstyrelsen ställs planförslaget ut för granskning.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 
godkänna detaljplan för kv. Uttern för granskning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse planarkitekt Terese Bruhn, handlingsid: Ks 2021.594.
Granskningshandling - Planbeskrivning - Kv. Uttern, handlingsid: Ks 
2021.595.
Granskningshandling - Plankarta - Kv. Uttern, handlingsid: Ks 2021.596.
Granskningshandling – Behovsbedömning - Kv. Uttern, handlingsid: Ks 
2021.597.
Granskningshandling – Samrådsredogörelse – Kv. Uttern, handlingsid: Ks 
2021.598.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 31 Dnr KS 2020/24

Svar på motion angående träd som klimatskal

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med att frågan behandlas i 
översiktsplanen samt bistå förslag på projekt att gå vidare till 
investeringsberedningen för att undersöka energieffekterna i fastighet.  

Ärendebeskrivning
Mikael Holmberg (MP) har den 1 februari 2020 lämnat in en motion 
angående träd som klimatskal med följande lydelse:

”Lövträd har många goda egenskaper, ett är att de är ett utmärkt första 
klimatskal till fastigheter, parker och torg.

Lövträdens löv ger skugga på sommaren samtidigt som de släpper igenom 
solljuset på vintern. Det är en funktion som är alldeles perfekt för att minska 
energianvändningen i fastigheter både för värme och kyla. Men träd ger oss 
även möjlighet att hitta skugga i den offentliga miljön en varm sommardag. 
Och samtidigt så binder de CO2 och ger oss en estetiskt tilltalande miljö med 
förutsättningar för biologisk mångfald.

Vi yrkar
Att ge samhällsbyggnad i uppdrag att göra en inventering av 
fastighetsbeståndet och offentliga miljöer för att.

- Inventera var trädplantering kan ge positiva effekter ur energi och
komforthänseende både för fastigheter och allmänna platser. Och 
även beaktar vilken art som är lämplig att plantera på respektive plats 
genom samverkan med kommunens biolog.

- Sammanställa detta som ett projektförslag till 
investeringsberedningen.”
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§ 31 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i § 63/2020 att remittera 
motionen till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog i § 33/2020 kommunfullmäktige se 
motionen som besvarad avseende inventeringen samt avslå förslag att gå 
vidare till investeringsberedningen.

Kommunfullmäktige beslutade i § 112/2020 att återremittera motionen för 
förnyad beredning i enlighet med motionens intentioner.

Yttrande från Samhällsbyggnadsverksamheten:
Oavsett var du planterar ett träd så bidrar det mer eller mindre med en 
värmeutjämnande effekt. 

Utifrån skrivelsens intentioner om träds möjligheter att spara energi i 
fastigheter så bör man plantera träd i lägen där man åstadkommer en kylande 
effekt på den varma delen av året och en skyddande effekt på den kalla. 
Att skugga större värmehållande ytor som gator och torg ger god effekt men 
även skuggning av stora reflekterande ytor som stora glaspartier ger effekter.
För att arbeta brett och framgångsrikt med den här typen av frågor så bör de 
ingå i kommande översiktsplaner.

Förslag för investeringsberedningen till 2022
Att inom kommunens fastighetsbestånd starta ett projekt för att undersöka 
växters effekt för att minska energiåtgången i fastigheten 
Tomelilla Ullstorp 1:7 (räddningstjänst, miljöförbund med mera).
Kostnaden för detta projekt uppskattar vi till 500 000 kr.

Ekonomiska konsekvenser
Vissa ekonomiska konsekvenser på utförande av klimatskal på lämplig 
fastighet samt kostnader för uppföljning av resultat.

Barnperspektivet
Om den aktuella fastigheten är en skola så kan projektet bidra med en bättre 
inomhusmiljö.

Miljöperspektivet
Projektet kan bidra som exempel på goda lösningar för att minska 
energianvändningen.
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§ 31 forts.

Uppföljning
Uppföljning av energibesparingar behövs inom det föreslagna projektet.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige se motionen som 
besvarad med att frågan behandlas i översiktsplanen samt bistå förslag på 
projekt att gå vidare till investeringsberedningen för att undersöka 
energieffekterna i fastighet.  

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden § 8/2021, handlingsid: Ks 2021.528.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 27/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 63/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden § 33/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige se motionen som 
besvarad avseende inventeringen samt avslå förslag att gå vidare till 
investeringsberedningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 118/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionens första att-sats med 
förvaltningens yttrande samt att avslå motionens andra att-sats.

Kommunstyrelsen § 89/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionens första att-sats med 
förvaltningens yttrande samt att avslå motionens andra att-sats.

Kommunfullmäktige § 112/2020: Kommunfullmäktige beslutar att 
återremittera motionen för förnyad beredning i enlighet med motionens 
intentioner.
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§ 31 forts.

Samhällsbyggnadsnämnden § 8/2021:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige se motionen som 
besvarad med att frågan behandlas i översiktsplanen samt bistå förslag på 
projekt att gå vidare till investeringsberedningen för att undersöka 
energieffekterna i fastighet.  
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall 
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Ksau § 32 Dnr KS 2020/122

Svar på motion angående Offentligt drivna vårdboenden

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

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 oktober 2020 att remittera 
motionen till förvaltningen för beredning och därefter till vård och 
omsorgsnämnden för yttrande. 

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

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

Anledningen att Kommunförbundet Skåne fått uppdraget att göra 
upphandlingarna är att i många fall behövs specialboenden, eller 
behandlingar, som inte varje enskild kommun kan driva i egen regi. 

Vi anser att denna samverkan mellan Skånes kommuner är bra, men tycker 
att istället för upphandling av privata boenden ska Kommunförbundet Skåne 
samordna utbyggnaden av behovet av boenden och behandlingsformer i de 
olika kommunerna. På detta sätt får vi verksamheterna i offentlig regi, fria 
från vinstintressen.

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

28



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 februari 2021

Justerandes sign

§ 32 forts.

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

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

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

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

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

Förvaltningen, genom socialchef Camilla Andersson, har genomfört en 
utredning som utmynnat i följande slutsatser:

Skånes kommuner har ramavtal med leverantörer som verksamheten avropar 
vid behov. Verksamheten har god erfarenhet av de företag som avropats i 
avtalet och har inget att erinra mot att de oftast drivs i privat regi. Därför ser 
verksamheten inte att det finns behov av att ändra driftsformen och inte 
konkurrensutsätta de speciellt inriktade verksamheterna.

Ekonomiska konsekvenser
Att yttra sig över motionen får inga ekonomiska konsekvenser. Dessutom är 
förslaget att den ska avstyrkas.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.
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§ 32 forts.

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

Uppföljning
Att lämna yttrande på motion föranleder ingen uppföljning.

Vård och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsens 
arbetsutskott
Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka motionen. Förvaltningen har inget 
att erinra mot nuvarande ramavtalsmodell med leverantörer som avropas vid 
behov och att dessa boenden drivs i privat regi. Tomelilla kommun ser därför 
ingen anledning att föreslå Kommunförbundet Skåne att utarbeta ett system 
där kommunerna organiserar de aktuella boendena i offentlig regi. 

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämnden § 8/2021, handlingsid: Ks 2021.530.
Reservation – Offentligt drivna boenden, handlingsid: Ks 2021.531.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 231/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden för 
yttrande.

Vård och omsorgsnämnden § 8/2021:
Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka motionen. Förvaltningen har inget 
att erinra mot nuvarande ramavtalsmodell med leverantörer som avropas vid 
behov och att dessa boenden drivs i privat regi. Tomelilla kommun ser därför 
ingen anledning att föreslå Kommunförbundet Skåne att utarbeta ett system 
där kommunerna organiserar de aktuella boendena i offentlig regi.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar att arbetsutskottet ska överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
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§ 32 forts. 

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med Sara Anhedens förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 33 Dnr KS 2020/188

Svar på medborgarinitiativ - Önskemål om anläggande 
av en cykel- och gångbana i Smedstorp

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att besvara medborgarinitiativet 
med förvaltningens yttrande.

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

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

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

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

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

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

Samhällsbyggnadsverksamhetens yttrande:
Den föreslagna sträckan ligger som planerad för utförande 2023.
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§ 33 forts.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen ser inga ekonomiska konsekvenser för beslutet
ifall budgetbeslut tas för det aktuella projektet.

Barnperspektivet
Förvaltningen ser inte att beslutet ger några konsekvenser utifrån 
barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Förvaltningen ser inte att beslutet ger några konsekvenser utifrån 
miljöperspektivet.

Uppföljning
Förvaltningen ser inte att beslutet behöver någon form av uppföljning.

Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarinitiativet besvaras utifrån förvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden § 4/2021, handlingsid: Ks 2021.525.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 265/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till förvaltningen 
för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden § 4/2021:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att besvara kommunstyrelsen utifrån 
förvaltningens yttrande handlingsid: Sbn 2021/77.
_________

Beslutet skickas till:
Claes Ekman och Berit Danielsson
Planeringsingenjör Håkan Berggren
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 34 Dnr KS 2020/189

Svar på medborgarinitiativ - Försäljning av färsk fisk i 
Tomelilla

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att besvara medborgarinitiativet 
med förvaltningens yttrande.

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

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

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

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

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

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

På förhand – tack för omtanken!”

Samhällsbyggnadsverksamhetens yttrande:
Förvaltningen jobbar för närvarande aktivt med att öka attraktiviteten och 
folklivet på torget. När det gäller handel på torget så finns det möjlighet för 
alla att anmäla på kommunens hemsida om man vill idka någon försäljning 
på dagtid utan någon avgift, förutom en depositionsavgift för el. 

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen ser inga ekonomiska konsekvenser för beslutet.
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§ 34 forts.

Barnperspektivet
Förvaltningen ser inte att beslutet ger några konsekvenser utifrån 
barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Förvaltningen ser inte att beslutet ger några konsekvenser utifrån 
miljöperspektivet.

Uppföljning
Förvaltningen ser inte att beslutet behöver någon form av uppföljning.

Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarinitiativet besvaras utifrån förvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden § 5/2021, handlingsid: Ks 2021.525.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 266/2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till förvaltningen 
för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden § 5/2021:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att besvara kommunstyrelsen utifrån 
förvaltningens yttrande, handlingsid: Sbn 2021.79.
_________

Beslutet skickas till:
Käthy Rannevik
Planeringsingenjör Håkan Berggren
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 35 Dnr KS 2020/176

Svar på medborgarinitiativ angående avgiftsfria 
aktiviteter för äldre m.m.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att besvara medborgarinitiativet 
med förvaltningens yttrande.

Ärendebeskrivning
Inga Persson har den 14 oktober 2020 inkommit med 
medborgarinitiativ med följande lydelse:

” Det är viktigt att äldre människor aktiverar sig genom exempelvis träning, 
massage, simhallsbesök eller meditation innan de blir för gamla och slitna. 
Aktiverar de äldre sig tidigt mår de bättre och fördröjer åldrandet och kostar 
inte samhället en massa pengar. Det borde därför vara avgiftsfritt för äldre att 
delta i dessa typer av aktiviteter.

Det dras hela tiden ner på de gamla som har betalat skatt i hela sitt liv. De 
behöver känna att någon bryr sig om dem. Det borde också anordnas 
informationsträffar om vad som är nyttiga aktiviteter för gamla. Vid dessa 
träffar bör det finnas gratis kaffe. Nedskräpningen har ökat och det borde 
vara så att det är den som skräpar ned som städar undan. Politikerna borde 
komma ut mer i samhället och se hur det går till och fungerar.”

Förvaltningen, genom socialchef Camilla Andersson, föreslår att 
medborgarinitiativet besvaras enligt följande:

Risken att falla ökar när man blir äldre. Regelbunden balans- och 
styrketräning minskar risken för fall och fallskador. Det är aldrig för sent att 
börja träna. Att komplettera med daglig fysisk aktivitet är bra för den 
allmänna konditionen. 

Att promenera, arbeta i hemmet eller trädgården eller att gå och handla är en 
bra fysisk aktivitet.
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§ 35 forts. 

En stegräknare kan vara ett bra sätt att komma igång med promenader. Antal 
steg kan anpassas efter förmåga och det kan locka till att successivt öka 
antalet steg.

Att undvika att sitta still för länge är också en bra grundregel. Att resa sig upp 
några gånger när man suttit en längre stund är en bra vana.

Förslag på aktiviteter som är kostnadsfria och finns i Tomelilla är:

 Utegym i Brösarp, Tomelilla-Kronoskogen och på Idrottsplatsen i 
Tomelilla.

 Promenadslingor finns i Skogsbacken och Kronoskogen.
 Flera föreningar i kommunen (tex PRO, hjärt-lung, svenska kyrkan) 

arrangerar olika aktiviteter, bl.a. stavgång och sittgympa. Dock 
medlemsavgift.

 Café Kryddan har olika aktiviteter.

Förslag på aktiviteter som är kostnadsfria som går att hitta på internet:

 SVT sänder hemmaträning med Sofia varje dag 09.10.
 På Friskis och Svettis hemsida finns Friskis Play där det bland annat 

finns ett pass som heter ”Jympa soft med stol” som är anpassat för 
äldre.

Kommunens rehabgrupp erbjuder fallförebyggande hembesök till alla som 
nyligen blivit beviljade trygghetslarm. Vid detta besök går de igenom 
fallprevention samt informerar om vikten av aktivitet och rörelse. Besöket är 
kostnadsfritt. I samband med detta lämnas broschyren ”Tips för att 
förhindra fallolyckor” från Socialstyrelsen ”Balansera Mera” ut där det bl.a. 
finns information om träning, läkemedel och matvanor. I broschyren finns 
det också ett balans- och styrketräningsprogram som enkelt kan utföras i 
hemmet. Broschyren går att hitta på Socialstyrelsens hemsida. I samband 
med besöket delas det också ut ett informationsblad, där det bl.a. tipsas om 
olika aktiviteter i Tomelilla.

Socialstyrelsen driver årligen vecka 40, en nationell kampanj ”Balansera mera 
”som är fallförebyggande. Denna har tills för några år sedan 
uppmärksammats i Tomelilla med olika aktiviteter med tex information om 
vad man som enskild kan göra för att förebygga fallskador. 
Verksamheten planerar för att återuppta denna till hösten.
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§ 35 forts.

Ekonomiska konsekvenser
25% (ca 3 400 personer) av Tomelillas invånare är 65 år och äldre. Om 
seniorer skulle få subventionerade aktiviteter skulle detta innebära betydande 
kostnader för verksamheten.

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
Svaret på medborgarinitiativet kräver ingen uppföljning.

Vård och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsens 
arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att besvara medborgarinitiativet 
enligt förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämnden § 7/2021, handlingsid: Ks 2021.529.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 253/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till förvaltningen 
för beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden för yttrande.

Vård och omsorgsnämnden § 7/2021:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att besvara medborgarinitiativet 
enligt förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen.
_________

Beslutet skickas till:
Inga Persson
Socialchef Camilla Andersson
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 36 Dnr KS 2020/100

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 4:e 
kvartalet 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt 28 f § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har 
vård och omsorgsnämnden skyldighet att till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) och kommunens revisorer att rapportera alla gynnande beslut 
enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 
För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet, vilken typ av 
insats beslutet gäller och en kortfattad redovisning av skälen till dröjsmålet. 
Nämnden ska också löpande anmäla till IVO och revisorerna när ett beslut 
som tidigare rapporterats enligt 28 f § har verkställts. En kommun som inte 
verkställer gynnande beslut inom skälig tid riskerar vite.

Inga nya ej verkställda beslut över 90 dagar har rapporterats till IVO 
under perioden.

Tidigare redovisning
Inga beslut att rapportera enligt tidigare redovisning.

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.
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§ 36 forts.

Uppföljning
Nästa uppföljning kommer att ske efter kvartal 1 2021.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämnden § 11/2021, handlingsid: Ks 2021.534.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 11/2021:
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen för 
rapporteringsperioden och överlämnar densamma till kommunfullmäktige.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

40



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 februari 2021

Justerandes sign

Ksau § 37 Dnr KS 2020/101

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
äldre- och handikappomsorgen (SoL) 4:e kvartalet 
2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap 6 h § socialtjänstlagen (SoL) har vård och omsorgsnämnden 
skyldighet att till kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur 
många av nämndens beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre 
månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska i rapporten ange 
vilka typer av bistånd dessa beslut gäller och hur lång tid som har förflutit 
från dagen för respektive beslut. Även beslut som avbrutits och inte på nytt 
verkställts inom tre månader från dagen då verkställigheten avbröts ska 
rapporteras. En kommun som inte verkställer gynnande beslut inom skälig 
tid riskerar vite.

Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.

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

För tredje kvartalet 2020 fanns inga icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
SoL att rapportera.

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

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.
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§ 37 forts.

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

Uppföljning
Nästa uppföljning kommer att ske efter kvartal 1 2021.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämnden § 13/2021, handlingsid: Ks 2021.535.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 13/2021:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige. 
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 38 Dnr KS 2021/4

Anmälningsärenden ksau den 17 februari 2021

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

Ärendebeskrivning
1. Protokollsutdrag från Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 

den 21 januari 2021, § 4, Intern kontrollplan 2021.
2. Protokoll från kultur- och fritidsnämnden den 26 januari 2021, §§ 1-7.
3. Protokollsutdrag från Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 

den 21 januari 2021, § 3 - Internbudget 2021.
4. Protokoll från kommunstyrelsen den 27 januari 2021, §§ 1-20.
5. Protokoll från revisorerna den 19 januari 2021, §§ 1-8.
6. Protokoll från vård och omsorgsnämnden den 28 januari 2021, §§ 1-

15.
7. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 februari 2021, 

§§ 18-22.
8. Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden den 29 januari 2021, §§ 1-

16.
9. Protokollsutdrag från vård och omsorgsnämnden den 28 januari 2021, 

§ 4, Budget 2021 – vård och omsorgsnämnden.
10. Protokollsutdrag från vård och omsorgsnämnden den 28 januari 2021, 

§ 9 – Remiss Hållbar – socialtjänst. En ny socialtjänstlag (SOU 
2020:47).

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärendena till 
handlingarna.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 februari 2021

Justerandes sign

§ 38 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, handlingsid: Ks 2021.587.
_________
  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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