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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
10 mars 2021

Justerandes sign

Övriga närvarande: Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Kanslichef Johan Linander
Säkerhetssamordnare Helena Berlin
HR-chef Johan Lexfors
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
Tf. planchef Kerstin Torseke Hulthén
HR-strateg Josefin Brumme
Kommunpolis Birthe Parkhagen (egen dialogpunkt)

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

§ 39 Ändringar i föredragningslistan
§ 40 Dialoger och informationsärenden
§ 41 Dialogärende - Trafikverkets utpekande av riksintressen för 

kommunikationer
§ 42 Svar på remiss - Utredningen utvinning ur alunskiffer
§ 43 Förfrågan från Skånetrafiken om tillköp under 2022
§ 44 Slopning av Tomelilla kommuns järnvägsspår
§ 45 Löneförmån - Hälsofrämjande aktivitet
§ 46 Löneförmån - Personalmiljöbil
§ 47 Löneförmån - TBE-vaccination
§ 48 Löneförmån - Pensionsrådgivning
§ 49 Svar på motion - Ungdomspolitiskt handlingsprogram
§ 50 Svar på motion angående höjt förbehållsbelopp
§ 51 Svar på medborgarinitiativ - sänkt hastighet och begränsning av tung trafik 

på väg 1560 på sträckan Sälshög-Tryde kyrka
§ 52 Svar på medborgarinitiativ - Utveckling av torget i Brösarp
§ 53 Svar på medborgarinitiativ - utökad gatubelysning på västra sidan av 

Sälshögsvägen, från Banvaktstugan till Sälshögs by
§ 54 Motion - Vässa SYSAV:s mål, minska förbränningen
§ 55 Medborgarinitiativ - Kick-/skatepark i Brösarp
§ 56 Anmälningsärenden ksau 10 mars 2021
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 mars 2021

Justerandes sign

Ksau § 39     

Ändringar i föredragningslistan

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

- Dialogärende tf. planchef Kerstin Torseke Hulthén läggs till.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 mars 2021

Justerandes sign

Ksau § 40 Dnr KS 2021/3

Dialoger och informationsärenden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna

Ärendebeskrivning
Kommunpolis Birthe Parkhagen och säkerhetssamordnare Helena Berlin 
informerar bland annat om följande: 

- Fler ungdomar rör sig åter i samhället på kvällar och helger. Mer 
skadegörelse och stölder.

- Har tagit fler personer för olagliga körningar, både för A-traktorer och 
vanliga bilar, samt för drograttfylla.

- Kommer att använda ett nytt system för kartläggning av varje 
kommun. Före detta kommunpolis Mikael Svensson deltar också.

- Planerar för att använda väktarna mer under påskveckan och under 
helgerna när det blir varmare. Väktarna har dock utsatts för 
skadegörelse när de lämnar sin bil.

- Har påbörjat arbetet med att ta fram medborgarlöfte för 2021. För 
2020 togs i juni 2020 så en rimlig målsättning är att ta det i juni 2021.

HR-strateg Josefin Brumme informerar bland annat om följande: 
- Genomgång av den lönekartläggning som har genomförts för 2020. 

Såväl könsfördelningen som löneandelen är 79 procent kvinnor och 
21 procent män. Har inte funnit några osakliga löneskillnader vid årets 
kartläggning, men de åtgärder som vidtogs efter 2019 års kartläggning 
är fortfarande relevanta.

- De löneskillnader som upptäcktes vid 2019 års lönekartläggning har 
åtgärdats till stor del. Arbete med resursassistenter, barnskötare och 
kockar återstår.

- Lönekartläggningen görs ur ett jämställdhetsperspektiv, men det finns 
också andra perspektiv som vi måste tänka på vad gäller vår 
lönepolitik. Diskussion om hur ökad lönespridning kan åstadkommas 
utifrån prestation och medborgarnytta.  
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 mars 2021

Justerandes sign

§ 40 forts.

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

- Återrapport från ägarsamråd med ÖKRAB. Diskussion om 
ÖKRAB:s framtid.

Tf. planchef Kerstin Torseke Hulthén presenterar sig och informerar bland 
annat om följande: 

- Planuppdraget för Tryde 67:27 (Tingvalla) som kommunstyrelsen har 
beslutat om är betydligt mer omfattande än exploatören önskar.

- Arbetsutskottet beslutar ställa sig bakom att kommunstyrelsens 
ordförande tar ett ordförandebeslut om att ändra planuppdraget så att 
det enbart gäller exploatörens fastighet och kommunens del av 
parkeringen.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2021.944.
Presentation ägarsamråd ÖKRAB vår 2021, handlingsid: 2021.680.
Ägarsamråd 2021-02-19, handlingsid: Ks 2021.682.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 mars 2021

Justerandes sign

Ksau § 41 Dnr KS 2021/27

Dialogärende - Trafikverkets utpekande av 
riksintressen för kommunikationer

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson föredrar Trafikverkets förslag att ta bort 
väg 11, väg 13, Österlenbanan och Simrishamnsbanan som riksintresse och 
vad det innebär om en väg eller järnväg inte längre är riksintressen.

Beslut om remissvar kommer att tas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 
24 mars och kommunstyrelsen den 14 april 2021. Tomelilla kommun har fått 
förlängd remisstid till den 14 april. 

Yttrande tas fram gemensamt av SÖSK-kommunerna, men det är osäkert 
om kommunerna kan komma överens om ett helt gemensamt yttrande. 
Tomelilla kommun är beredd att släppa Simrishamnsbanan som riksintresse.

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

Beslutsunderlag
Begäran om synpunkter på Trafikverkets utpekande av riksintressen för 
kommunikationer, LST Dnr 408-3978-2021, handlingsid: Ks 2021.574.
Riksintressen för kommunikationer, förteckning över
förändringar per län, handlingsid: Ks 2021.576.
Förteckning förändringar riksintresseanspråk, samrådsversion, handlingsid: 
Ks 2021.575.
VB: Begär förlängd svarstid för yttrande om riksintresse, handlingsid: Ks 
2021.838.
Riksintresse remiss LSt Skåne SÖSK 2 mars 2021, handlingsid: Ks 2021.984.
Presentation riksintresse Trafikverket, handlingsid: Ks 2021.985.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 mars 2021

Justerandes sign

Ksau § 42 Dnr KS 2021/17

Svar på remiss - Utredningen utvinning ur alunskiffer

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

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.

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.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 mars 2021

Justerandes sign

§ 42 forts.

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. 

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.”
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 mars 2021

Justerandes sign

§ 42 forts.

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. 

Tomelilla kommun vill också betona att en stor del av alunskiffern i Skåne 
finns under jordbruksmark av nationellt intresse. Att för all framtid förstöra 
jordbruksmark som är viktig för landets livsmedelsförsörjning kan inte 
försvaras. Området där alunskiffer finns är också av stor betydelse för 
naturvärden, kulturvärden och friluftslivet, kopplat till en av de största 
basnäringarna i området, besöksnäringen.

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.

Ekonomiska konsekvenser
Remissvaret leder inte till några ekonomiska konsekvenser för Tomelilla 
kommun. Långsiktigt kan provborrningar och risk för etablering av gruvor 
förstöra för besöksnäringen på Österlen, sänka värdet på fastigheter och 
förstöra möjligheten till livsmedelsproduktion för all framtid.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 mars 2021

Justerandes sign

§ 42 forts.

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 2021.945.
Remissmissiv Utvinning ur alunskiffer SOU 2020:71, handlingsid: Ks 
2021.607.
SOU remiss utvinning ur alunskiffer, handlingsid: Ks2021.608.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 25/2021:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Näringsdepartementet
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 mars 2021

Justerandes sign

Ksau § 43 Dnr KS 2021/35

Förfrågan från Skånetrafiken om tillköp under 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Tomelilla kommun inte ska 
köpa till någon närtrafik av Skånetrafiken för trafikåret 2022.

Ärendebeskrivning
Skånetrafiken har skickat en förfrågan om tillköp av närtrafik för trafikåret 
2022. Skånetrafiken vill ha svar från Tomelilla kommun senast under början 
av april månad. Tomelilla kommun har under innevarande trafikår inget 
tillköp.

Skånetrafikens nya planer för anropsstyrd trafik gör att det inte är aktuellt 
med något tillköp av närtrafik.
  
Beslutsunderlag
Förfrågan om tillköp av trafik för trafikåret 2022, handlingsid: Ks 2021.629.

Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) yrkar att Tomelilla kommun inte ska göra något tillköp av 
närtrafik av Skånetrafiken för trafikåret 2022.

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

Beslutet skickas till:
Skånetrafiken Christoffer Johansson
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 mars 2021

Justerandes sign

Ksau § 44 Dnr KS 2021/36

Slopning av Tomelilla kommuns järnvägsspår

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att järnvägsspåren, enligt redovisad 
karta i handlingsid: Ks 2021.949, slopas och inaktiveras som järnvägsspår.

Ärendebeskrivning
I mars 2018 beslutades om en avsiktsförklaring gällande åtgärder för 
utveckling av stationsområdet i Tomelilla. Syftet var att skynda på åtgärder 
för att utveckla stationsområdet, ge bättre trafikflöde för busstrafiken och för 
att Scanstull/viadukten över spårområdet ska rivas.

För att åtgärder ska kunna genomföras krävs att befintliga järnvägsspår som 
inte ska användas slopas, dvs de inaktiveras. Trafikverket har inlett processen 
internt för de spår som Trafikverket äger, Tomelilla kommun behöver fatta 
beslut för de spår som ligger på kommunens mark. 
I bilagd karta tydliggörs vilka spår som beslutet avser, handlingsid: Ks 
2021.949.

Slopningsbeslutet innebär inte att spåren kommer att tas bort, om inte behov 
finns. 

Ekonomiska konsekvenser
Slopningsbeslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser. Vid upptagande av 
järnvägsspåren kommer en kostnad att genereras. Kostnaderna behöver 
lyftas enskilt och kopplas till investeringsbudget. 

Barnperspektivet
Slopningsbeslut innebär ingen påverkan på barn och ungas möjligheter.

Miljöperspektivet
Slopningsbeslutet innebär ingen direkt miljöpåverkan. Vid upptagande av 
spår bör miljöperspektivet kopplas till den påverkan det kan ge. 

Uppföljning
Vid beslut underrättas Trafikverket, därefter följs ärendet upp för att bevaka 
att det har implementerats i gällande kartunderlag. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 mars 2021

Justerandes sign

§ 44 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att järnvägsspåren, enligt redovisad karta slopas och 
inaktiveras som järnvägsspår. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson, handlingsid: Ks 
2021.948. 
Slopning av spår – kartbilaga, handlingsid: Ks 2021.949.
_________

Beslutet skickas till:
Trafikverket
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Teknisk chef Ulrika Olsson
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 mars 2021

Justerandes sign

Ksau § 45 Dnr KS 2021/41

Löneförmån - Hälsofrämjande aktivitet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar erbjuda samtliga anställda upp till 
en timmes hälsofrämjande aktiviteter i veckan på betald arbetstid. 

Ärendebeskrivning
Anställda i Tomelilla kommun ges möjligt att använda upp till en timme av 
betald arbetstid per vecka till någon form av friskvårdsaktivitet. De 
hälsofrämjande aktiviteterna kan fördelas på flera olika tillfällen under 
veckan, till exempel 1 x 60 min, 3 x 20min eller 4 x 15 min.

HR-avdelningen kommer att erbjuda chefer utbildning i schemaläggning med 
syfte att möjliggöra hälsofrämjande aktiviteter under arbetstid på samtliga 
enheter inom förvaltningen. Här är det viktigt att komma ihåg att 
förutsättningarna ser olika ut och att de hälsofrämjande aktiviteternas längd 
kan behöva anpassas till vad som är möjligt i respektive verksamhet. I vissa 
verksamheter kan det exempelvis vara bättre att ha tre 20-minuterspass per 
vecka än 60 minuter i sträck. Chefen avgör vad som är möjligt i respektive 
verksamhet. 

Förmånen är ett steg i arbetet som attraktiv arbetsgivare där kommunen 
erbjuder de anställda goda anställningsvillkor. Förmånen bidrar till 
hälsofrämjande och förebyggande arbete som bland annat motverkar 
stillasittande arbete och ger de anställda möjlighet för återhämtning och 
reflektion. Förmånen förebygger sjukfrånvaro och ger bättre förutsättningar 
för de anställda att hålla längre i sina arbetsuppgifter och uppdrag.

Arbetstagarnas användning av förmånen kommer dokumenteras. 

Ekonomiska konsekvenser
En kalkyl har tagits fram som visar lönekostnader ink. PO om alla 
månadsavlönade använder en timme i veckan, 47 veckor om året. Den totala 
kostnaden blir då drygt 10,146,000kr. Denna kalkyl visar emellertid inte de 
ekonomiska vinsterna som införandet av hälsofrämjande aktiviteter kan ge. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 mars 2021

Justerandes sign

§ 45 forts.

Statistik som HR fått från företagshälsovården Previa visar att medarbetare 
som upplever arbetsmiljöproblem minskar sin produktivitet med 30–40% per 
arbetad timme. För en medarbetare som sitter still mycket under arbetsdagen 
ökar ohälsorisken oavsett hur mycket hen tränar på fritiden, vilket i sin tur 
kan leda till kostnader pga. sjukskrivning. En medarbetare med dålig 
kondition har ett produktionsbortfall på 5–20%. Dessutom ger låg fysisk 
aktivitet upp till 27% högre sjukfrånvaro. 

Kostnader kopplade till förmånen föreslås belasta respektive enhet. 

Barnperspektivet
Förvaltningen ser inga konsekvenser utifrån barnperspektivet. 

Miljöperspektivet
Förvaltningen ser inga konsekvenser utifrån miljöperspektivet. 

Uppföljning
Arbetsgivaren kommer följa upp hur förmånen nyttjas i förvaltningen. 
Uppföljning kommer rapporteras till KSAU. 

Förvaltningens förslag till beslut
Arbetsgivaren erbjuder samtliga anställda upp till en timmes hälsofrämjande 
aktiviteter i veckan på betald arbetstid. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse HR-strateg Linnéa Olsson, handlingsid: Ks 2021.950.
_________

Beslutet skickas till:
HR-chef Johan Lexfors
HR-strateg Linnea Olsson
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 mars 2021

Justerandes sign

Ksau § 46 Dnr KS 2021/41

Löneförmån - Personalmiljöbil

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar erbjuda anställda i Tomelilla 
kommun möjligheten att skaffa personalmiljöbil genom bruttolöneavdrag. 

Reservation
Sara Anheden (S) reserverar sig enligt bilaga, handlingsid: Ks 2021.1004.

Ärendebeskrivning
Förmånen är en del i arbetet med att vara attraktiv arbetsgivare där vi ger 
medarbetare en förmånlig möjlighet att välja ett klimatvänligt alternativ. 

Administrativa delar såsom beställning, kalkyl, kundkontakt mm. ska enligt 
förslaget hanteras av det externa företaget Miljöbilcentralen. Ett regelverk för 
hur förmånen ska hanteras tas fram av arbetsgivaren tillsammans med 
Miljöbilcentralen. 

Ekonomiska konsekvenser
Miljöbilcentralen tar ut en startavgift om 75 000 kr för att bistå Tomelilla 
kommun med att ta fram ett förslag till regelverk för miljöbil som 
personalbil, kalkylmodell, informationsmaterial till anställda, bilavtal med 
mera. Kostnaden föreslås belasta kommunstyrelsens buffert. Startavgiften 
ska sedan fördelas som ett administrativt påslag på arbetstagarnas kalkyler. På 
så vis betalas startavgiften tillbaka över tid. Målet är att förmånen över tid ska 
vara kostnadsneutral för arbetsgivaren. 

Administrativa kostnader från Miljöbilcentralen för vart enskilt avtal kommer 
läggas på den anställdes kalkyl.

Barnperspektivet
Förvaltningen ser inga konsekvenser som påverkar barnperspektivet.  

Miljöperspektivet
Personalmiljöbil som förmån gör det möjligt för arbetstagarna att välja ett 
klimatvänligt alternativ. Förmånen kan bidra till en mer hållbar utveckling. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 mars 2021

Justerandes sign

§ 46 forts.

Uppföljning
Miljöbilcentralen kommer ha regelbundna avstämningar med arbetsgivaren 
med syfte att följa upp hur förmånen används. Uppföljningarna rapporteras 
till KSAU.

Förvaltningens förslag till beslut
Att erbjuda anställda i Tomelilla kommun möjligheten att skaffa 
personalmiljöbil genom bruttolöneavdrag. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse HR-strateg Linnéa Olsson, handlingsid: Ks 2021.957.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut.

Leif Sandberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

Beslutet skickas till:
HR-chef Johan Lexfors
HR-strateg Linnea Olsson
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Reservation ärende 9 – Löneförmån Personalmiljöbil 
 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att införa personalmiljöbil som löneförmån. 

Det är oklart vilka anställda som kommer ha möjlighet att utnyttja denna typ av löneförmån. I 

andra kommuner som inför förmånen är det anställda med högre löner som utnyttjar 

förmånen, anställda inom vård och omsorg har sällan eller aldrig utrymme för denna typ av 

förmån. 

 

Vidare menar vi att Tomelilla kommun som arbetsgivare ska vara restriktiva med förmåner 

som bygger på löneavdrag. Personal som gör olika typer av löneavdrag får lägre pension och 

sämre sjukersättning, något som arbetsgivare sällan informerar om. 

 

Socialdemokraterna i Tomelilla delar givetvis ambitionen att Tomelilla kommun ska vara en 

attraktiv arbetsgivare, men menar att en förmån i form av personalmiljöbil inte kommer vara 

den avgörande faktorn om en arbetssökande väljer Tomelilla kommun före en annan 

arbetsgivare. Vi menar istället att god arbetsmiljö, bra lönenivåer och arbetstider är det som 

avgör om man är attraktiv som arbetsgivare.  

 

I de fall förmåner ska införas tycker vi att TBE-vaccination, pensionsrådgivning och 

hälsofrämjande aktiviteter är bra. Vi förespråkar även att glasögon införs som förmån 

framöver. 

 

Socialdemokratiska Kommunstyrelsegruppen 

 

Sara Anheden 

Gruppledare 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 mars 2021

Justerandes sign

Ksau § 47 Dnr KS 2021/41

Löneförmån - TBE-vaccination

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar erbjuda anställda i Tomelilla 
kommun möjlighet att vaccinera sig mot TBE på betald arbetstid. 
Arbetstagaren står själv för vaccinationskostnaden.

Ärendebeskrivning
Förmånen är ett steg i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare där 
kommunen erbjuder anställda goda anställningsvillkor samt ger alla anställda 
samma möjligheter att ta del av förmånen. Att ge anställda möjlighet att 
vaccinera sig på betald arbetstid är för arbetsgivaren ett hälsofrämjande 
arbete som förebygger sjukfrånvaro. 

Arbetstagarnas användning av förmånen kommer dokumenteras. 

Arbetstagarens nyttjande av förmånen kommer kräva ett godkännande av 
närmsta chef för att säkerställa arbetet i verksamheten. 

Ekonomiska konsekvenser
När en individ ska påbörja vaccinationsprogrammet för TBE krävs två 
vaccinationsdoser under det första året. Det innebär att anställda kommer 
nyttja förmånen max två gånger per år. Därefter behöver vaccinationen 
underhållas med en dos år två, för att sen fortsätta minska år efter år. Om alla 
månadsavlönade nyttjar förmånen en timme två gånger om året blir 
lönekostnaden drygt 430 000kr. Kostnaden minskar därefter per år då antalet 
doser minskar.  

Genom förmånen kan arbetsgivaren få minskade kostnader eftersom 
förmånen förväntas förebygga sjukskrivningar och rehabiliteringsinsatser för 
de anställda.  

Lönekostnaderna föreslås belastas kommunstyrelsens buffert. 

Barnperspektivet
Förvaltningen ser inga konsekvenser utifrån barnperspektivet. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 mars 2021

Justerandes sign

§ 47 forts.

Miljöperspektivet
Förvaltningen ser inga konsekvenser utifrån miljöperspektivet. 

Uppföljning
Arbetsgivaren kommer följa upp hur förmånen nyttjas i förvaltningen. 
Uppföljningen rapporteras till KSAU. 

Förvaltningens förslag till beslut
Anställda i Tomelilla kommun ges möjlighet att vaccinera sig mot TBE på 
betald arbetstid. Arbetstagaren står själv för vaccinationskostnaden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse HR-strateg Linnéa Olsson, handlingsid: Ks 2021.958.
_________

Beslutet skickas till:
HR-chef Johan Lexfors
HR-strateg Linnea Olsson
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 mars 2021

Justerandes sign

Ksau § 48 Dnr KS 2021/41

Löneförmån - Pensionsrådgivning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar erbjuda alla anställda möjlighet till 
pensionsrådgivning.

Ärendebeskrivning
Förmånen är ett steg i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare där 
kommunen erbjuder de anställda goda anställningsvillkor. Förmånen är även 
viktig ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Anställda ges möjlighet att via Folksams pensionsrådgivare få bredare 
kunskap om sin pension. Det ska vara möjligt för medarbetarna att boka 
individuella rådgivningssamtal. Det ska också vara möjligt för chefer att 
bjuda in rådgivaren till arbetsgruppen. Pensionsrådgivning kan också ingå i 
nyanställdas introduktion.  

Ekonomiska konsekvenser
För arbetsgivaren ska förmånen vara kostnadsneutral. 

Barnperspektivet
Förvaltningen ser inga konsekvenser utifrån barnperspektivet. 

Miljöperspektivet
Förvaltningen ser inga konsekvenser utifrån miljöperspektivet. 

Uppföljning
Folksam kommer ha regelbundna avstämningar med arbetsgivaren för att 
följa upp hur förmånen används. Uppföljningarna rapporteras till 
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Förvaltningens förslag till beslut
Arbetsgivaren erbjuder anställda möjlighet till pensionsrådgivning.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 mars 2021

Justerandes sign

§ 48 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse HR-strateg Linnéa Olsson, handlingsid: Ks 2021.959.
_________

Beslutet skickas till:
HR-chef Johan Lexfors
HR-strateg Linnea Olsson
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 mars 2021

Justerandes sign

Ksau § 49 Dnr KS 2020/163

Svar på motion - Ungdomspolitiskt handlingsprogram

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.

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

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

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

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 mars 2021

Justerandes sign

§ 49 forts.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Socialdemokraterna 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 oktober 2020, ksau § 233, 
att remittera motionen till förvaltningen för beredning.

Motionen behandlades vid ungdomsrådets sammanträde den 11 november 
2020 där rådet beslutade att ställa sig positivt till detta med förhoppning om 
en egen budget.

Förvaltningen avger följande yttrande:
Sedan 1 januari 2020 utgör FN:s barnkonvention svensk lag. Detta har 
medfört att myndigheter för att säkerställa att rättigheten barnets bästa, art. 3, 
tillgodoses ska göra en prövning inför varje beslut som rör barn. FN:s 
barnrättskommitté ger exempel på några sammanhang i vilka en sådan 
prövning bör genomföras och utifrån dessa kan konstateras att prövningar av 
barnets bästa inte enbart ska göras vid myndighetsbeslut som rör ett enskilt 
barn. Prövningar av barnets bästa ska också göras i nämndbeslut, beslut i 
kommun om budget, stadsplanering, beslut i landsting/regioner om 
lokaltrafik, planer för att bygga nya sjukhus. Prövningar av barnets bästa ska 
göras när myndigheter tar fram föreskrifter, allmänna råd, rättsliga 
ställningstaganden, icke-juridiskt bindande stödmaterial och liknande.

En annan av barnkonventionens grundprinciper är art 12 om rätten att 
komma till tals och få sin åsikt beaktad. Denna artikel innehåller en 
utvecklingsaspekt. Den innebär att barnet har rätt att föra fram sina åsikter i 
den mån barnet är i stånd att göra det och att åsikten ska beaktas i 
förhållande till barnets ålder och mognad.

Viktigt i sammanhanget är också art. 8 om barnets rätt till identitet som 
tydliggör att barn inte är en homogen grupp. I barnets identitet ingår aspekter 
som kön, sexuell läggning, nationellt ursprung, religion och 
trosföreställningar, kulturell identitet, personlighet med mera.

Tomelilla kommun har redan implementerat att barnperspektivet ska beaktas 
vid fullmäktige- och nämndbeslut. Ett ungdomsråd har också införts. 
Ledamöterna utgörs av representanter från skolorna i kommunen. För 
närvarande saknas representation från ungdomar i gymnasieålder. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 mars 2021

Justerandes sign

§ 49 forts.

Ungdomsrådet träffas en gång i månaden under terminstid och förutom att 
svara på remisser så diskuteras även frågor som kommit upp på skolornas 
elevråd/barnrättsråd. Information ges också om möjligheterna att lämna in 
medborgarinitiativ och att inkomma med synpunkter och klagomål som 
ungdomarna tar med sig tillbaka till sina skolor.

Arbetet med att låta barn och unga komma till tals i frågor som berör dem 
behöver utvecklas ytterligare. Ungdomsrådet, som består av ungdomar som 
går i fjärde klass och uppåt, är engagerade och har många kloka åsikter. De 
utgör dock en liten grupp som ska tycka till om många frågor inom en stor 
bredd av områden. Vi behöver dock hitta kanaler för att nå de ungdomar 
som inte är med i ungdomsrådet. Det måste också vara lätt för ungdomar att 
engagera sig inom just de områden som de i egenskap av individer känner att 
de är intresserade av. Har någon ett brinnande intresse för någon specifik 
kulturform bör det vara lätt för denne att få reda på att en ny kulturplan är 
under framtagande och kunna tycka till på ett sätt som fungerar och känns 
tryggt för denne. För att kunna uppnå detta behöver vi ta hjälp av 
ungdomarna. 

Genom att tillsammans med ungdomarna arbeta fram ett ungdomspolitiskt 
handlingsprogram skulle vi kunna finna nya former för att arbeta med 
ungdomsdemokrati. Former som är lättillgängliga för ungdomarna och som 
visar att deras åsikter är viktiga och att de aktivt kan påverka i sådana frågor 
som är viktiga för dem. 

Ytterligare en aspekt som är viktig i detta är att om barn och ungdomar i en 
tidig ålder blir lyssnade på och ser att de kan påverka sin omgivning och sin 
vardag torde detta medföra ett engagemang även i vuxen ålder vilket kan leda 
till ökat intresse för att engagera sig politiskt och en förståelse för den 
demokratiska processen.

För att ett ungdomspolitiskt handlingsprogram ska få genomslag i samtliga 
verksamheter är det viktigt att samtliga verksamheter medverkar vid 
framtagandet av programmet.

Ekonomiska konsekvenser
Att arbeta fram ett ungdomspolitiskt handlingsprogram bedöms kunna ske 
inom befintlig ram.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 mars 2021

Justerandes sign

§ 49 forts.

Barnperspektivet
Barnperspektivet är beaktat då framtagande av en ungdomspolitisk 
handlingsplan görs för att stärka ungdomsdemokratin i kommunen.

Miljöperspektivet
Själva arbetet med att ta fram en ungdomspolitisk handlingsplan kan inte 
anses ha någon miljöpåverkan. Resultatet av stärkt ungdomsdemokrati torde 
dock få positiv inverkan då invånare som är engagerade i sin närmiljö ofta 
också värnar om den.

Uppföljning
Uppföljning av denna motion bedöms inte behövas. Uppföljning av en 
ungdomspolitisk handlingsplan bör ske åtminstone en gång per 
mandatperiod så att denne förblir relevant och anpassas efter ungdomarnas 
behov och förutsättningar.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef Pamela Lindqvist, handlingsid: Ks 2021.963.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 233/2020, handlingsid: Ks 2020.3316.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 233/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Justerandes sign

Ksau § 50 Dnr KS 2020/198

Svar på motion angående höjt förbehållsbelopp

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera motionen till 
förvaltningen för fördjupad beredning.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 november 2020, Ksau § 
280/2020, att remittera motionen till förvaltningen för beredning och 
därefter till vård och omsorgsnämnden för yttrande.

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

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

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

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

§ 50 forts.

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

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

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna föreslår därför, att förbehållsbeloppet 
i kommunen höjs med 500 kronor per månad för att ge de med lägst inkomst 
en rimligare vardag.”

Kvalitetschef Christel Nilsson föreslår att vård och omsorgsnämnden 
yttrar sig enligt följande:
Förbehållsbeloppet för år 2020 var för ensamstående 5 339 kronor och 
används för att beräkna den enskildes avgiftsutrymme. Det är 
avgiftsutrymmet som avgör vad nämnden kan ta ut i avgift av den enskilde 
för vård och omsorgen. Det säger däremot inte att den enskilde faktiskt ska 
ha kvar beloppet i börsen när avgifterna är betalda, vilket också exemplet i 
motionen visar. 

Även inkomsthöjningar påverkar avgiftsutrymmet så att detta ökar när 
inkomsten/pensionen/bostadstillägget höjs.  Så effekten blir att 
subventionen minskas och den enskilde kan då betala mer i avgift för sin 
vård och omsorg. 

När den enskildes avgiftsutrymme räknas fram dras boendekostnaden 
förbehållsbeloppet ifrån inkomsten. Skillnaden mellan dessa poster avgör vad 
den enskilde kan betala i avgift. 
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Vid positivt avgiftsutrymme påverkas privatekonomin positivt av en 
höjning
Personen i motionens exempel antas ha ett visst positivt avgiftsutrymme till 
exempel 1000 kr och betalar då 1000 kronor i avgift. Då hemtjänstavgiften 
för särskilt boende är 2125 kr dvs enligt maxtaxetaket subventionerar 
nämnden avgiften med 1125 kronor i månaden. Med ett höjt 
förbehållsbelopp på 500 kronor skulle samma person minska sin avgift med 
500 kronor i månaden. 

Samma effekt blir det för de som har en högre inkomst och ett 
avgiftsutrymme som överstiger maxtaxebeloppet med 500 kronor och alltså 
har en högre betalningsförmåga. Båda grupperna skulle få en minskad avgift 
vilket påverkar deras ekonomi positivt. 

Den som har negativt avgiftsutrymme får ingen positiv effekt på sin 
privatekonomi
Det finns en grupp vars ekonomi inte förbättras av ett förhöjt 
förbehållsbelopp. Det är personer som har ett negativt avgiftsutrymme. Hela 
avgiften reduceras och därför får ett förhöjt förbehållsbelopp som ju används 
just för att räkna fram avgiftsutrymmet eller betalningsförmågan inte någon 
förbättring av ekonomin. De får bara ett ännu större negativt 
avgiftsutrymme. 

Vid en manuell granskning av 55 boendes avgiftsutrymme så ser 
fördelningen ut enligt följande:
42 % har ett negativt avgiftsutrymme 
48 % har ett positivt avgiftsutrymme som är mindre än maxtaxebeloppet
10 % har ett avgiftsutrymme som överstiger maxtaxebeloppet  

Urvalet är gjort på boende på två av de fyra särskilda boenden och visar att 
en stor del har ett negativt avgiftsutrymme vars ekonomi inte skulle 
förbättras av förslaget.
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Individuellt förhöjt förbehållsbelopp 
Enligt Socialtjänstlagen kap 8 § 8 ska kommunen höja minimibeloppet i 
skälig omfattning om den enskilde har extra eller förhöjda omkostnader. 

- Förhöjt förbehållsbelopp för matkostnader
Minimibeloppet för livsmedelskostnader täcker inte de extra kostnaderna 
för den som behöver köpa sin mat av kommunen. Förbehållsbeloppet 
höjs därför med mellanskillnaden mellan de två posterna f.n. 1174 kr per 
månad för de som bor i särskilt boende. Även för personer i ordinärt 
boende med matdistribution höjs förbehållsbeloppet. 

- Förhöjt förbehållsbelopp för merkostnader p.g.a. funktionshinder
Den som kan visa att den har kostnader till följd av sin 
funktionsnedsättning som inte täcks av merkostnadsersättning från SFB 
kan ansöka om förhöjt förbehållsbelopp. Det ska vara särskilda, varaktiga 
omständigheter där kostnaden överstiger 200 kr/månad till exempel för 
den som har kostnader för god man, specialkost, rehabilitering eller 
underhållskostnad för barn. 

Kommunen har ingen skyldighet att betala ut kontanter om avgiftsutrymmet 
är negativt men har alltså en skyldighet att höja det individuella 
förbehållsbeloppet om den enskilde har fördyrande omkostnader. 

Den enskilde kan alltid överklaga avgiftsbeslut med förvaltningsbesvär. 

Det finns kommuner som valt alternativet att subventionera hyra och 
måltidskostnader vilket påverkar den enskildes ekonomi positivt. 

Ekonomiska konsekvenser
En generell höjning av förbehållsbeloppet med 500 kronor skulle innebära 
ett inkomstbortfall på drygt 1, 3 miljoner kronor per år för vård och 
omsorgsnämnden. 

Beräkningen bygger på en manuell simulering och överslagsberäkning och är 
inte exakta.  

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

Uppföljning
Kommunens taxor och avgifter revideras årligen.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka motionen utifrån förvaltningens 
redogörelse att en höjning av förbehållsbeloppet inte förbättrar ekonomin för 
den gruppen som har ett negativt avgiftsutrymme. De som köper sin mat av 
vård -och omsorg kompenseras också redan idag av ett förhöjt 
förbehållsbelopp, enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen. 

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämnden § 20/2021, handlingsid: Ks 2021.817. 
Beräkning av avgiftsutrymme exempel, handlingsid: Ks 2021.818.
210225 Reservation motion höjt förbehållsbelopp, handlingsid: Ks 2021.819.
Mona Nihléns avgiftsuträkning, handlingsid: Ks 2021.820.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 280/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden för 
yttrande.

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 7/2021:
Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka motionen utifrån förvaltningens 
redogörelse att en höjning av förbehållsbeloppet inte förbättrar ekonomin för 
den gruppen som har ett negativt avgiftsutrymme. De som köper sin mat av 
vård -och omsorg kompenseras också redan idag av ett förhöjt 
förbehållsbelopp, enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen.
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Vård och omsorgsnämnden § 20/2021:
Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka motionen utifrån förvaltningens 
redogörelse att en höjning av förbehållsbeloppet inte förbättrar ekonomin för 
den gruppen som har ett negativt avgiftsutrymme. De som köper sin mat av 
vård -och omsorg kompenseras också redan idag av ett förhöjt 
förbehållsbelopp, enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen. 

Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) yrkar att arbetsutskottet ska besluta återremittera motionen 
till förvaltningen för fördjupad beredning.

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

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kanslichef Johan Linander
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Ksau § 51 Dnr KS 2020/220

Svar på medborgarinitiativ - sänkt hastighet och 
begränsning av tung trafik på väg 1560 på sträckan 
Sälshög-Tryde kyrka

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

Yttrande: Samhällsbyggnadsverksamheten
Som förslagsställaren skriver så beslutar länsstyrelsen om lokala 
trafikföreskrifter för allmänna vägar utanför tättbebyggt område där staten är 
väghållare och på enskilda vägar. 

Länsstyrelsen beslutar till exempel om hastighetsbegränsning när det behövs 
en lägre hastighet på en kortare sträcka.
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Boende längs sträckan kan göra en gemensam ansökan. Hur man ansöker 
och vad som ska vara med i ansökan framgår på Länsstyrelsens hemsida 
under sidan: Föreskrifter i trafiken.

Kommunen kommer att ta upp frågan om skymd sikt på nästa möte med 
Trafikverket 2021. Kommunen ansökte om förbud mot tung trafik till 
länsstyrelsen 2013-07-01. Ansökan avslogs 2013-08-29. 

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet påverkar inte de ekonomiska konsekvenserna påtagligt.

Barnperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet.

Uppföljning
Beslutet behöver ingen uppföljning.

Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarinitiativet besvaras utifrån förvaltningens yttrande med tillägget 
”Kommunen ansökte om förbud mot tung trafik till länsstyrelsen 2013-07-
01. Ansökan avslogs 2013-08-29.”

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden § 22/2021, handlingsid: Ks 2021.814.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 297/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till förvaltningen 
för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden § 22/2021:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att besvara kommunstyrelsen utifrån 
förvaltningens yttrande med tillägget ” Kommunen ansökte om förbud mot 
tung trafik till länsstyrelsen 2013-07-01. Ansökan avslogs 2021-08-29.”
_________

Beslutet skickas till: 
Nils Olsson
Balanslistan/Patrik Månehall
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Ksau § 52 Dnr KS 2020/222

Svar på medborgarinitiativ - Utveckling av torget i 
Brösarp

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att besvara medborgarinitiativet 
med förvaltningens 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.
 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.
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§ 52 forts.

 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.

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.

Yttrande från Samhällsbyggnadsverksamheten
Tack för ett trevligt förslag på utveckling av torget i Brösarp. Kommunen 
gjorde en större investering på ca 2 miljoner under åren 2016/2017.
Verksamheten ser det inkomna förslaget som alltför kostsam för att det ska 
kunna realiseras i sin helhet.
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§ 52 forts.

Dock kan utvalda delar som till exempel vårdträd finansieras genom att ni 
ansöker om medel från kommunens försköningsbidrag. 

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet påverkar de ekonomiska konsekvenserna för de kommunala 
investeringarna.

Barnperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet.

Uppföljning
Beslutet behöver uppföljning.

Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarinitiativet besvaras utifrån förvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden § 23/2021, handlingsid: Ks 2021.814.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 298/2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till förvaltningen 
för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden § 23/2021:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att besvara kommunstyrelsen utifrån 
förvaltningens yttrande.
_________

Beslutet skickas till:
Sven-G Hultman
Balanslistan/Patrik Månehall
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Ksau § 53 Dnr KS 2020/219

Svar på medborgarinitiativ - utökad gatubelysning på 
västra sidan av Sälshögsvägen, från Banvaktstugan till 
Sälshögs by

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar besvara medborgarinitiativet med 
förvaltningens 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.

Yttrande: Samhällsbyggnadsverksamheten
När det gäller belysning utmed en väg så är det väghållaren ansvar att utifrån 
trafiksäkerheten förse den aktuella vägen med tillfredställande belysning.
Kommunen har väghållaransvaret fram till tätbebyggt område från söder 
räknat, på vägsträcka norrut är Sälshögs by samfällighetsförening väghållare.
Vi har för närvarande inga medel till nya belysningsanläggningar på det 
enskilda vägnätet i kommunen.

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet påverkar inte de ekonomiska konsekvenserna påtagligt. 

Barnperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt barnperspektivet.
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§ 53 forts.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet.

Uppföljning
Beslutet behöver ingen uppföljning.

Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarinitiativet besvaras utifrån förvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden § 24/2021, handlingsid: Ks 2021.816.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 296/2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till förvaltningen 
för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden § 24/2021:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att besvara kommunstyrelsen utifrån 
förvaltningens yttrande.
_________

Beslutet skickas till:
Nils Olsson
Balanslistan/Patrik Månehall
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Ksau § 54 Dnr KS 2021/28

Motion - Vässa SYSAV:s mål, minska förbränningen

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

Ärendebeskrivning
Mona Nihlén (V) har lämnat in motion - Vässa SYSAV:s mål, minska 
förbränningen - med i huvudsak följande lydelse:

Vi i Sverige ser oss ofta som ett föregångsland när det gäller sopsortering. 
Men det stämmer inte längre. Sverige halkar efter andra länder inom EU.

Andelen hushållssopor som sorteras i Sverige har i princip stått stilla i många 
år. Sedan 15 år tillbaka så återvinner svenskarna mindre än hälften av sina 
sopor. Det är under genomsnittet i EU.

En viktig orsak till detta är att Sverige har satsat på storskalig förbränning av 
sopor. På branschspråk kallas detta energiåtervinning. En miljon bostäder i 
Sverige värms med energi från sopförbränning i ett 30-tal anläggningar. 
Förutom att 2,5 miljoner ton svenskt avfall eldas upp, så importeras 
ytterligare 1,5 miljoner ton för att eldas upp i de gigantiska värmeverken.

Det är såklart bättre att energiåtervinna sopor än att lägga dem på deponi 
(soptipp). Men ur ett miljöperspektiv finns det flera problem med det. 
Därför måste vi verka för att snabbt minska och på sikt upphöra med 
sopförbränningen.

I Tomelilla kommun och 13 andra skånska kommuner sköts sophanteringen 
av SYSAV, ett bolag som kommunerna äger tillsammans. Som delägare i 
SYSAV måste vår kommun sätta upp mål för bolaget att satsa mer på att ta 
tillvara och undvika avfall snarare än att elda upp det. Som jämförelse kan vi 
ta en av de mest framgångsrika regionerna i Europa på detta område: 
italienska Treviso utanför Venedig.
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§ 54 forts.

I Treviso äger 49 kommuner med sammanlagt 550 000 invånare ett 
gemensamt avfallshanteringsföretag, som lyckas sortera ut mer än 85 % av 
sina hushållssopor. De säger att framgången beror på att man i 20 års tid 
jobbat mycket målmedvetet med information och utbildning, och bestämde 
sig också för att inte satsa på vare sig tippar eller förbränning, utan på mycket 
avancerad sopsortering. I Treviso lämnar man efter sig i genomsnitt 398 kg 
sopor/person/år, vilket i sig är lågt. När allt återvinningsbart sorterats ut, så 
återstår 57 kg. Av dessa eldas endast 46 kg (12 %) upp.

Som jämförelse producerade varje invånare i Sveriges kommuner i 
genomsnitt 486 kg avfall per person 2019 (4 kg mer än 2018). Totalt 
hanterade man 887 100 ton avfall 2019. 98,4 % återvanns – men av det är 
63 % energiåtervinning – alltså avfall som eldas upp. Det är lägre 
procentandel än 2018 – men minskningstakten är alldeles för långsam, och 
den totala mängden avfall fortsätter att öka.

Vi i Vänsterpartiet yrkar därför på att Tomelilla kommun genom sitt 
delägarskap i SYSAV ska driva på för:

 Att det ska vara obligatoriskt för alla kommuner inom SYSAV att 
effektiv sopsortering ska vara möjlig redan vid fastigheten.

 Att ägarkommunerna ger SYSAV:s styrelse i uppdrag att besluta om 
att inte planera eller bygga ny kapacitet för sopförbränning.

 Att ägarkommunerna ger företagets styrelse i uppdrag att anta ett mål 
att både mängden avfall som förbränns i SYSAV:s 
förbränningsanläggningar, och mängden fossil koldioxid som 
förbränningen genererar, ska ha minst halverats till 2030 jämfört med 
2019 års nivåer.

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

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 18/2021, handlingsid: Ks 2021.701.
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§ 54 forts.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 18/2021:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
_________

Beslutet skickas till:
Kanslichef Johan Linander
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 55 Dnr KS 2021/43

Medborgarinitiativ - Kick-/skatepark i Brösarp

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

Ärendebeskrivning
Axel Cederberg har den 28 februari 2021 inkommit med 
medborgarinitiativ med i huvudsak följande lydelse:

Kick-/skatepark i Brösarp för såväl gammal som ung. En perfekt plats vore 
vid skolan i Brösarp så att såväl skola, fritids och lediga barn och familjer kan 
nyttja banan. Både Ystad och Sjöbo är bra förebilder på fantastiska 
anläggningar som lockar både skola och familjer. En kick- och skatebana är 
ett område där man kan åka och göra trix på sin kick, inlines eller skateboard. 
Det finns exempelvis kickar för alla åldrar, i alla färger, för både barn, vuxna 
och flickor som pojkar. Sjöbo aktivitetspark är en perfekt referensanläggning 
på denna typ av bana som jag ser framför mig. Tittar vi på åkarna i Sjöbo och 
Ystad är det barn från ca 3 år upp till vuxna människor som samsas och åker 
på området. Flickor och pojkar i alla åldrar, nybörjare som proffs – alla är lika 
välkomna! Det är det som gör det så unikt!

Varför ska vi ha skate/kick park i Brösarp. Behöver en samlingsplats. Så att 
inte telefon och skärmar tar över våra liv. Så att barn och unga rör på sig mer 
och är ute mer då kommer vi må bättre och bli piggare och gladare. För när 
barn och unga är ute mer och rör på sig blir det enklare och koncentrera sig 
på lektioner. En skate/kick park blir en fantastisk plats för unga och barn att 
umgås med familjer och vänner. T ex i Sjöbo samlas alla åldrar hejar på dom 
som åker, grillar, samtalar och umgås ute! En skatepark är inte bara en bana 
att öva trix på skateboard, kickbike och inlines. Det är en mötesplats för både 
familjen, mindre barn, ungdomar och vuxna. Dessutom ett utmärkt 
motionsredskap och en plats för kulturella evenemang. Det är också en 
destination för många skatare som åker runt och testar andra banor. Jag ser 
vilken samlingsplats rinken Brösarp är under de få dagar om året då vi har is 
och kan åka skridskor. När barn från hela kommunen och grannkommuner 
samlas, umgås, grillar och njuter tillsammans. Detta är precis vad vi ser att 
denna skate- eller aktivitetspark kommer att bli.
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§ 55 forts.

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

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ - Kick-/skatepark i Brösarp, handlingsid: Ks 2021.810.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadsnämnden
Balanslistan/Patrik Månehall
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Ksau § 56 Dnr KS 2021/4

Anmälningsärenden ksau 10 mars 2021

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

Ärendebeskrivning
1. Protokoll från familjenämndens utbildningsutskott den 11 februari 2021

§§ 6-9.

2. Verksamhetsberättelse från Ystad-Österlenregionens miljöförbund

3. Protokoll nr. 1 från styrelsemöte Tomelilla Industriaktiebolag den 21 januari 
2021.

4. Protokoll nr 1 från styrelsemöte med Österlenhem AB den 21 januari 2021.

5. Protokoll från valnämnden den 4 februari 2021, §§ 1-3.

6. Protokoll från revisorerna den 17 februari 2021, §§ 9-14.

7. Protokoll från byggnadsnämnden den 10 februari 2021, §§ 1-6.

8. Protokoll från Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd den 18 februari 
2021, §§ 8-11.

9. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 februari 2021, §§ 23-
38.

10. Protokoll från kultur- och fritidsnämnden den 16 februari 2021, §§ 8-15.

11. Protokoll från Österlens Kommunala Renhållnings Ab den 4 februari 2021, 
§§ 1-19.

12. Protokoll från vård och omsorgsnämnden den 25 februari 2021, §§ 16-25.

13. Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden den 19 februari 2021, §§ 17-29.

14. Protokoll från styrelsesammanträde Sysav den 12 februari 2021 §§ 1-10.

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

45



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 mars 2021

Justerandes sign

§ 56 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, handlingsid: Ks 2021.942.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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