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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
24 mars 2021

Justerandes sign

Övriga närvarande: Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Kanslichef Johan Linander
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
Näringslivschef Henrik Lundblad
Nämndsekreterare Therese Stendahl

Vid dialog med Ordförande Anders Larsson (C)
Österlenhem AB Vice ordförande Karin Arvidsson (S)
och TIAB Vd Pia Brink

Vid dialog med Ordförande Sander Dijkstra (M)
Österlen VA AB Vice ordförande Carl-Göran Svensson (C)

Vd Johan Persson

Vid dialog med Räddningschef Mats Svensson
Sydöstra Skånes Operativ chef och tillträdande räddningschef Martin Andersson
Räddningstjänst- Administrativ chef Anette Nistrup
förbund (SÖRF)

Vid dialog med Ystad- Ordförande Cecilia Fahlborg (M)
Österlenregionens Förbundschef Carina Barthel
Miljöförbund

Vid dialog med Ordförande Christer Akej (M)
Österlens Kommunala Ekonom Bo Persson
Renhållnings AB Områdeschef Jonny Meerwald
(ÖKRAB) Sekreterare Sofia Walters
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
24 mars 2021

Justerandes sign

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

§ 57 Ändringar i föredragningslistan
§ 58 Dialoger och informationsärenden
§ 59 Informationsärende - Ordförandebeslut angående planuppdrag för Tryde 

67:27
§ 60 Årsredovisning 2020 för Tomelilla kommun
§ 61 Valdistrikt 2022
§ 62 Ny bolagsordning och ägardirektiv för Österlenhem AB och Tomelilla 

Industri AB
§ 63 Löneförmån - Förmånscykel
§ 64 Remissvar angående Trafikverkets utpekande av riksintressen för 

kommunikationer
§ 65 Remissyttrande Regionplan för Skåne 2022 – 2040
§ 66 Remissvar naturvårdsprogram Hörby kommun
§ 67 Anmälningsärenden 24 mars 2021
§ 68 Skolvision för Tomelilla kommun 2021-2030
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

Ksau § 57 Dnr KS   

Ändringar i föredragningslistan

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

- Dialogärende näringslivschef Henrik Lundblad läggs till.
- Beslutsärende skolvision läggs till.
- Dialogärende kommunpolis Birthe Parkhagen och 

säkerhetssamordnare Helena Berlin utgår.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

Ksau § 58 Dnr KS 2021/3

Dialoger och informationsärenden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson informerar bland annat om följande: 

- Skrivelse om avgränsningssamråd för miljöbedömning av Regional 
transportinfrastrukturplan 2022–2033 alt 2037 har inkommit. 
Tomelilla kommun brukar inte yttra sig på denna typ av 
avgränsningssamråd och beslutar att inte göra det denna gång heller.

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson informerar bland annat om följande: 
- Information om EU-ansökningar och -projekt kommer vid nästa 

sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 april 2021.
- Diskussion om den cykelstafett som länsstyrelsen initierat.

Samråd med Österlenhem AB, styrelseordförande Anders Larsson, vice 
ordförande Karin Arvidsson och vd Pia Brink:

- Genomgång av resultatet för 2020, positivt resultat på 3,04 mnkr.
- Redovisning av hur bolaget uppfyller bolagsordning och ägardirektiv 

samt genomgång av byggnationer, renoveringar samt 
utvecklingsarbete inom bolaget. 

- Genomgång av budget 2022.

Samråd med Tomelilla Industri AB (TIAB), styrelseordförande Anders 
Larsson, vice ordförande Karin Arvidsson och vd Pia Brink:

- Genomgång av resultatet för 2020, negativt resultat på ca 0,4 mnkr 
och det kommer att fortsätta åren framöver. Finns för närvarande fyra 
fastigheter i bolaget, begränsad verksamhet.

- Ny hyresgäst i Torgkiosken från den 1 april 2021. Posten flyttar ut 
från Industribyn 2 under 2021.

- Genomgång av budget 2022.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

§ 58 forts.

Samråd med Österlen VA AB, styrelseordförande Sander Dijkstra, vice 
ordförande Carl-Görans Svensson och vd Johan Persson:

- Genomgång av arbetet sedan uppstarten. Har hyrt lokaler i gamla 
Sparbankshuset i Tomelilla. Inflyttning efter påsk.

- Hemsidan har utvecklats och håller på att arbeta fram en grafisk 
profil.

- Samarbetet mellan Simrishamns och Tomelilladelen har fungerat, men 
pandemin har gjort det svårare.

- Genomgång av framtidsutmaningar på kort och lång sikt.

Samråd med Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, räddningschef Mats 
Svensson, operativ chef och tillträdande räddningschef Martin Andersson 
samt administrativ chef Anette Nistrup:

- Genomgång av resultat 2020, gav ett bättre resultat än budgeterat, 
samt av budgetförutsättningar för 2022.

- Genomgång av framtidsutmaningar. Blir allt svårare att hitta 
deltidsbrandmän och det krävs ett nytt tänk. 

- Mats Svensson slutar som räddningschef den 31 maj 2021 och tackas 
för sitt arbete. 

Näringslivschef Henrik Lundblad informerar bland annat om följande: 
- Genomgång av aktuella näringslivsprojekt, förstudier för 

utvecklingsprojekt och samverkan med näringslivet.
- Redovisning av arbetet med hållbar bostadsförsörjning. 

Samråd med Ystad-Österlenregionens Miljöförbund, ordförande Cecilia 
Fahlborg och förbundschef Carina Barthel:

- Genomgång av framtidsutmaningar vad gäller digitalisering, 
livsmedelstillsyn och personalrekrytering. 

- Genomgång av resultat och måluppfyllelser. Arbetar för närvarande 
med en rättvisare taxa för alkoholtillstånd och -tillsyn. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

§ 58 forts.

Samråd med Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB), ordförande 
Christer Akej, ekonom Bo Persson, områdeschef Jonny Meerwald och 
sekreterare Sofia Walters: 

- Genomgång av aktuella frågor och framtidsutmaningar, samt 
riskanalys och intern kontroll. 

- Plockanalysen visar att 73 procent av det som finns i restavfallet hade 
kunnat sorteras. 

- 2020 gav ett ekonomiskt nollresultat vilket var bättre än budgeterat. 
- Producentansvaret för tidningar kommer att försvinna vid nästa 

årsskifte. Ställer krav på kommunerna att ta hand om tidningsavfallet 
och kräver höjd taxa. Även förbränningsskatten kommer att höjas 
ytterligare 1 januari 2022 till 125 kr/ton.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2021.1093.
Missiv - Avgränsningssamråd för miljöbedömning av Regional 
transportinfrastrukturplan 2022–2033 alt 2037, handlingsid: Ks 2021.1005.
Avgränsningssamråd för miljöbedömning av Regional 
transportinfrastrukturplan 2022–2033 alt 2037, handlingsid: Ks 2021.1094.
Åtgärder för att minska risken för smittspridning av COVID-19 SÖRF, 
handlingsid: Ks 2021.1132.
Ekonomi SÖRF presentation, handlingsid: Ks 2021.1133.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

Ksau § 59 Dnr KS 2020/187

Informationsärende - Ordförandebeslut angående 
planuppdrag för Tryde 67:27

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson (M) beslutade den 17 
mars 2021, med stöd av kommunallagen 6 kap § 39, att begränsa 
planuppdrag enligt Ks § 184/2020 till att endast omfatta bostadsbebyggelse. 
Planen avses omfatta fastigheten Tryde 67:27 samt den del av kommunala 
fastigheten Tryde 13:22 som Tingvalla nyttjat som parkering. Nästa 
sammanträde med kommunstyrelsen är först den 14 april 2021 och detta kan 
inte avvaktas

Exploatören är inte längre intresserad av att köpa kommunens åkermark på 
fastigheten Tryde 13:22. Framtida behov av och lämpligt läge för service och 
verksamheter i Tryde bör enligt översiktsplanen utredas översiktligt innan 
detaljplan tas fram för dessa ändamål.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser förväntas uppstå av förändringen.

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

§ 59 forts.

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

Uppföljning
Fortsatt planarbete bedrivs i enlighet med detta beslut.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut planuppdrag för Tryde 67:27, handlingsid: Ks 2021.1052.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

9



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

Ksau § 60 Dnr KS 2020/115

Årsredovisning 2020 för Tomelilla kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen till 
kommunfullmäktige och revisorerna.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2020 för 
Tomelilla kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar att överföra resultat inom barn och utbildning 
enligt gällande huvudprincip per skola/förskola.

Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 13,5 mnkr till 
resultatutjämningsreserven (RUR).

Ärendebeskrivning
Resultatet för år 2020 uppgår till 48,1 mnkr, vilket är 31,5 mnkr högre än 
budget. I detta resultat ingår orealiserade vinster på 3,6 samt övriga reavinster 
på anläggningstillgångar på 4,9 mnkr. Den främsta anledningen är de 
statsbidrag som betalades ut under året som en följd av pandemin, men även 
att nämnderna hade en hög budgetföljsamhet. För koncernen uppgick per 
den siste december till 50,8 mnkr.

Enligt gällande regelverk medger årets resultat att avsättning till 
resultatutjämningsreserven görs. Därför föreslås 13,5 mnkr avsättas till 
reserven som därmed skulle uppgå till 30,0 mnkr.

Balanskravsresultatet efter avsättning till resultatutjämningsreserven och 
ianspråktagande av sociala investeringsfonden är 28,7 mnkr

De tre finansiella målen bedöms vara uppfyllda samt av kommunens 33 
verksamhetsmål bedöms 27 mål vara helt uppfyllda, två delvis uppfyllda och 
fyra inte uppfyllda.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

§ 60 forts.

Den sammanfattande bedömningen av kommunen, bolagen och förbunden i 
Tomelilla kommunkoncern är att de uppfyller kravet på god ekonomisk 
hushållning genom att de uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat och god 
följsamhet mot mål och ägardirektiv.

Enligt kommunens ekonomistyrningsreglemente ska årets resultat inom barn 
– och utbildningsverksamheten balanseras över till kommande år. Utfallet 
2020 redovisas i nedanstående tabell

Skola (tkr) IB från 2019 Utfall 2020 UB 2020
Kastanjeskolan -4 213 -1 068 -5 281
Brösarps skola 216 8 224
Onslundaskolan 1 819 -116 1 703
Smedstorps skola -1 209 127 -1 082
Lindesborgsskolan -395 -559 -954
Byavångsskolan 2 781 -75 2 706
Ängens förskola -549 150 -399
Lärkans förskola -112 -151 -263
Västervångens förskola 511 -215 296
SUMMA -1 151 -1 899 -3 050

Ekonomiska konsekvenser
Med anledning av att balanskravsresultatet är positivt finns inte något krav på 
återställande av resultat kommande år.

Barnperspektivet
Med anledning av att det är en redovisning av vad som hänt under 
föregående år har årsredovisningen inte någon betydelse ur ett framtida 
barnperspektiv

Miljöperspektivet
Med anledning av att det är en redovisning av vad som hänt under 
föregående år har årsredovisningen inte någon betydelse ur ett framtida 
miljöperspektiv

Uppföljning
Den ekonomiska uppföljningen kommer även fortsättningsvis att följas upp 
per tertial och vid befarad avvikelse oftare.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

§ 60 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen till 
kommunfullmäktige och revisorerna.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2020 för 
Tomelilla kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar att överföra resultat inom barn och utbildning 
enligt gällande huvudprincip per skola/förskola.

Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 13,5 mnkr till 
resultatutjämningsreserven (RUR).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 
2021.1100.
Årsredovisning 2020 Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2020.1099.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

Ksau § 61 Dnr KS 2021/48

Valdistrikt 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar föreslå Länsstyrelsen att fastställa kommunens 
indelning i valdistrikt enligt kartan, handlingsid: Ks 2021.993. 
Kommunfullmäktige föreslås ändra namnen på valdistrikten enligt följande:

Tomelilla 1 till Tomelilla S
Tomelilla 2 till Tomelilla tätort SV
Tomelilla 3 till Tomelilla Ö 
Tomelilla 4 till Tomelilla V och Tryde
Brösarp, Onslunda och Smedstorp oförändrade.

Ärendebeskrivning
Enligt vallagen 4 kap. 16 § ska varje kommun delas in i geografiska 
röstningsområden (valdistrikt). Enligt 4 kap. 17 § ska ett valdistrikt omfatta 
mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Endast om det finns särskilda skäl får 
ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade.

Under hösten 2020 har GIS-ingenjör (GIS – Geografiskt 
informationssystem) Åsa Franzén gjort en simulering av hur många 
röstberättigade det kommer att vara i varje av Tomelilla kommuns sex 
valdistrikt den 11 september 2022: 

Brösarp 1 679
Onslunda 1 823
Smedstorp 1 399
Tomelilla Centrum norr 2 280
Tomelilla Centrum söder 1 948
Tryde-Ullstorp-Övraby 2 217

Detta visar att valdistrikten i Tomelilla kommun behöver förändras inför 
valet 2022 eftersom två av valdistrikten, Tomelilla Centrum Norr och Tryde-
Ullstorp-Övraby, kommer att ha fler än 2000 röstberättigade. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

§ 61 forts.

Tillsammans med Åsa Franzén har kanslichef Johan Linander gjort ett antal 
olika simuleringar med sju valdistrikt och kommit fram till nedanstående 
förslag.

Brösarp och Smedstorp har lämnats oförändrade. Onslunda valdistrikt har 
minskats något då en liten del av Tryde, öster om väg 19 och norr om väg 11, 
tidigare har tillhört Onslunda valdistrikt. De båda Tomelillavaldistrikten och 
Tryde-Ullstorp-Övraby har ändrats och blivit fyra valdistrikt. Så många 
gränser som möjligt har behållits.

Den största utmaningen har varit att dra gränserna mellan valdistrikten inne i 
Tomelilla tätort och söder om tätorten. Försök gjordes med de största 
vägarna och järnvägen som gränser, men det fungerade inte väl eftersom 
Tomelilla 2 fick för många röstberättigade. 

Det förslag som nu läggs fram, se bifogad karta, ger följande fördelning av 
antalet röstberättigade:

Brösarp 1 679
Onslunda 1 805
Smedstorp 1 399
Tomelilla 1 1 784
Tomelilla 2 1 550
Tomelilla 3 1 543
Tomelilla 4 1 586

Avsiktligt har valdistrikten Tomelilla 2–4 hållits nere i antal eftersom det är i 
dessa områden Tomelillas befolkningsökning framförallt förväntas. 
Exempelvis ligger utbyggnadsområdet Karlsborg i Tomelilla 4.

Kommunfullmäktige ska senast i oktober 2021 fatta beslut om vilken 
valdistriktsindelning kommunen önskar ha. Sedan är det länsstyrelsen som 
senast den 1 december 2021, enligt vallagen 4 kap. 18 §, fastställer 
valdistrikten.

Vid samtal med Länsstyrelsens valenhet framkom att namnen Tomelilla 1–4 
inte rekommenderas eftersom det av namnet inte framgår vilket området 
som avses. Det finns många kommuner som har numrerade valdistrikt, men 
då har de oftast också något förklarande namn efter. Exempelvis i Stockholm 
kan ett valdistrikt heta Hägersten 36 Västberga Ö eller Ingarö 4 Klacknäset.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

§ 61 forts.

Våra grannkommuner har valt att namnge sina huvudorters valdistrikt lite 
olika. I Simrishamn heter staden Simrishamns tre valdistrikt Simrishamn C, 
Simrishamn N och Simrishamn S. 

I Sjöbo har man valt att namnge valdistrikten efter ett av ingående 
bostadsområdenas namn: Sjöbo Färsinga, Sjöbo Emanuel, Sjöbo Linné, 
Sjöbo Sandbäck och Sjöbo Centrum.

I Ystad finns det givetvis många fler valdistrikt och där är dessa namngivna 
efter ett eller flera bostadsområdes namn: Gamla staden V, Gamla staden Ö, 
Edvinshem SÖ-Gjuteriet, Edvinshem N, Västra Sjöstaden-Åkesholm, 
Bellevue S, Bellevue N, Egna hem-Solbacken SÖ, Solbacken N, 
Hälsobacken, Surbrunnen-Östra förstaden N samt Östra förstaden S-
Regementet-Sandskogen.

Det sistnämnda valdistriktet, Östra förstaden S-Regementet-Sandskogen, har 
det längsta möjliga namnet. Nämligen 36 tecken och då är mellanslag inte 
medräknade.

Det finna alltså några alternativ att välja mellan: 

1. Namnet på en av orterna eller ett av bostadsområdena som ingår i 
valdistriktet.

2. Namnet på flera orter eller bostadsområden som ingår i valdistriktet.

3. Väderstreck eller förkortning av väderstreck.

4. Siffra och beskrivande namn.

Det finns inget som är rätt eller fel, men den princip som kansliet till slut har 
fastnat för är enkelhet. Den enklaste lösningen, när inte enbart siffror kan 
användas, är en förkortning av väderstreck. Tomelilla Ö, Tomelilla S, 
Tomelilla SV och Tomelilla V. Dock är Tryde en så befolkningsmässigt stor 
del av Tomelilla V att denna valkrets bör benämnas Tomelilla V och Tryde.

Detta förslag ställde sig valnämnden bakom vid sitt sammanträde den 4 mars 
2021, VN § 5/2021, med ändringen att Tomelilla SV istället bör heta 
Tomelilla tätort SV.

Ekonomiska konsekvenser
Sju valdistrikt istället för sex innebär att fler valförrättare behöver rekryteras. 
Det blir en något högre kostnad för arvoden med mera.

15



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

§ 61 forts.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att barn berörs av förändrad valkretsindelning.

Miljöperspektivet
Valdistrikten ska vara så indelade att ingen behöver färdas onödigt långt till 
sin vallokal.

Uppföljning
Efter valet i september 2022 följs upp hur valdistriktsindelningen fungerade. 
Det ska dock betonas att valdistrikten inte bör förändras inför varje val 
eftersom det sannolikt innebär att fler går till fel vallokal på valdagen. Vanans 
makt är stor. Vid varje förändring av valdistrikten krävs en 
informationsinsats.

Valnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar föreslå Länsstyrelsen att fastställa kommunens 
indelning i valdistrikt enligt kartan, handlingsid: Vn 2021.11. Valnämnden 
beslutar dock att föreslå kommunfullmäktige att ändra namnen på 
valdistrikten enligt följande

Tomelilla tätort södra–med omnejd ändras till Tomelilla 1
Tomelilla tätort västra ändras till Tomelilla 2
Tomelilla tätort östra-med omnejd ändras till Tomelilla 3
Tryde ändras till Tomelilla 4
Brösarp, Onslunda och Smedstorp ändras inte.

Samt:

Valnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att namnge valdistrikten 
enligt följande:
Tomelilla V och Tryde
Tomelilla tätort SV
Tomelilla S
Tomelilla Ö
Brösarp
Onslunda
Smedstorp

16



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

§ 61 forts.

Beslutsunderlag
Valnämnden § 5/2021, handlingsid: Ks 2021.992.
Karta Tomelilla Östra och Ullstorp, handlingsid: Ks 2021.996.
Karta Tomelilla Södra, handlingsid: Ks 2021.995.
Karta Tomelilla Sydvästra, handlingsid: Ks 2021.994.
Karta Tomelilla Västra och Tryde, handlingsid: Ks 2021.998.
Länk till karta med förslag på ny valdistriktsindelning, handlingsid: Ks 
2021.997.
Valdistrikt Tomelilla pdf, handlingsid: Ks 2021.993.

Tidigare behandling
Valnämnden § 3/2021:
Kommunfullmäktige beslutar föreslå Länsstyrelsen att fastställa kommunens 
indelning i valdistrikt enligt kartan, handlingsid: Vn 2021.11. Valnämnden 
beslutar dock att föreslå kommunfullmäktige att ändra namnen på 
valdistrikten enligt följande:

Tomelilla tätort södra–med omnejd ändras till Tomelilla 1
Tomelilla tätort västra ändras till Tomelilla 2
Tomelilla tätort östra-med omnejd ändras till Tomelilla 3
Tryde ändras till Tomelilla 4
Brösarp, Onslunda och Smedstorp ändras inte.

Valnämnden § 5/2021:
Valnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att namnge valdistrikten 
enligt följande:
Tomelilla V och Tryde
Tomelilla tätort SV
Tomelilla S
Tomelilla Ö
Brösarp
Onslunda
Smedstorp
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

Ksau § 62 Dnr KS 2021/52

Ny bolagsordning och ägardirektiv för Österlenhem AB 
och Tomelilla Industri AB

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

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

Ärendebeskrivning
Gällande bolagsordning för Österlenhem AB antogs av kommunfullmäktige 
år 2000 och har reviderats vid fem tillfällen, senast 2013. Gällande 
ägardirektiv för Österlenhem AB antogs av kommunfullmäktige i juni 2014. 
Vid samma tillfälle antogs ägardirektiv för Tomelilla Industri AB (TIAB). 
Gällande bolagsordning för TIAB antogs 1997 och har reviderats vid sex 
tillfällen, senast 2012.

Med denna bakgrund påbörjades ett arbete under 2020 för att ta fram nya 
ägardirektiv och bolagsordningar för Österlenhem och TIAB. Under hösten 
2020 har också en dialog i frågan förts med bolagens styrelse. 

Dokumenten har tagits fram utifrån SKR:s underlag och mallar för 
bolagsordningar samt ägardirektiv för kommunala bostadsaktiebolag.

Ekonomiska konsekvenser
Det är svårt att bedöma de ekonomiska konsekvenserna för bolagen. De nya 
ägardirektiven och bolagsordningarna ställer större krav på bolagen än de nu 
gällande. Detta kan innebära större administrativa kostnader för bolagen. 

För kommunen innebär nya ägardirektiv och bolagsordningar inga 
ekonomiska konsekvenser.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

§ 62 forts.

Barnperspektivet
I ägardirektivet för Österlenhem tas upp att bolaget aktivt ska verka för 
attraktiva boendemiljöer för barn och barnfamiljer.

Miljöperspektivet
I ägardirektivet för Österlenhem tas upp att bolaget aktivt ska verka för en 
god miljö, bland annat, men inte enbart, genom att tillhandahålla sunda och 
energieffektiva hus, samt aktivt arbeta för att Tomelilla kommun ska bidra till 
att uppnå nationella och lokala miljömål.

Vidare tas upp att bolaget har till uppgift att på affärs- och miljömässiga 
principer äga, förvalta, utveckla, bygga, förvärva och avyttra bostäder, samt 
ska iaktta livscykeltänkandet och se till att verksamheten tar sin utgångspunkt 
i ett miljömässigt modernt förhållningssätt.

Motsvarande text finns i förslaget till ägardirektiv för TIAB.

Uppföljning
I ägardirektiven finns riktlinjer för uppföljning.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta ny bolagsordning för Österlenhem AB, 
handlingsid: Ks 2021.1118, nytt ägardirektiv för Österlenhem AB, 
handlingsid: Ks 2021.1117, ny bolagsordning för Tomelilla Industri AB, 
handlingsid: Ks 2021.1119 och nytt ägardirektiv för Tomelilla Industri AB, 
handlingsid: Ks 2021.1120.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2021.1116.
Förslag Ägardirektiv Österlenhem AB, handlingsid: Ks 2021.1117.
Förslag Bolagsordning Österlenhem, handlingsid: Ks 2021.1118.
Förslag bolagsordning Tomelilla Industri AB, handlingsid: Ks 2021.1119.
Förslag Ägardirektiv Tomelilla Industri AB, handlingsid: Ks 2021.1120.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar att ärendet ska återremitteras till förvaltningen för 
vidare beredning. 

Leif Sandberg (C) yrkar att ärendet ska överlämnas till kommunstyrelsen utan 
förslag till beslut. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

§ 62 forts.

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

Ksau § 63 Dnr KS 2021/41

Löneförmån - Förmånscykel

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar erbjuda anställda i Tomelilla 
kommun möjligheten att skaffa förmånscykel genom bruttolöneavdrag. 
Avtalstiden ska vara två år.

Ärendebeskrivning
Förmånen har funnits sedan 2018 men den 31 mars 2021 löper gällande avtal 
ut. Nu föreslår arbetsgivaren att genom direktupphandling bredda förmånen 
och göra det möjligt för anställda att köpa sin förmånscykel hos fler 
återförsäljare som finns i kommunens närområde. Cykelhandlarna ingår ett 
avtal med Tomelilla kommun om att anställda ska kunna handla cykel hos 
dem genom bruttolöneavdrag. Avtalet föreslås gälla två år.

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

Ekonomiska konsekvenser
Målet är att förmånen ska vara kostnadsneutral för arbetsgivaren.

Barnperspektivet
Förvaltningen ser inga konsekvenser som påverkar barnperspektivet.  

Miljöperspektivet
Förmåncykel gör det möjligt för arbetstagarna att välja ett klimatvänligt 
färdmedel. Förmånen kan bidra till en mer hållbar utveckling. 

Uppföljning
Arbetsgivaren kommer följa upp hur förmånen nyttjas i förvaltningen. 
Uppföljning kommer rapporteras till KSAU när det nya avtalet på två år 
närmar sig sitt slut. 

Förvaltningens förslag till beslut
Under kommande två år erbjuder Tomelilla kommun sina anställda 
möjligheten att skaffa förmånscykel genom bruttolöneavdrag.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

§ 63 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse HR-strateg Linnéa Olsson, handlingsid: Ks 2021.1103.
Förmånscykel sammanställning 2018-2021, handlingsid: Ks 2021.1142.
Tomelilla Produktspecifikation förmånscykel, handlingsid: Ks 2021.1143.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 131/2017:
Kommunstyrelsen beslutar införa möjligheten till förmånscykel för anställda i 
Tomelilla kommun. Kostnaden för att uppdatera lönesystemet på ca 10 000 
kr tas från kommunstyrelsens buffert för oförutsedda händelser.

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

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

Ksau § 64 Dnr KS 2021/27

Remissvar angående Trafikverkets utpekande av 
riksintressen för kommunikationer

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

Ärendebeskrivning
Under 2020 och 2021 genomför Trafikverket en översyn av riksintressen för 
kommunikationer för de fyra trafikslagen. I augusti 2020 antogs nya kriterier 
för vilka anläggningar som bedöms vara av riksintresse (Dnr: TRV 
2019/45782). Trafikverket har därefter reviderat utpekande av riksintressen 
för trafikslagens anläggningar utifrån de nya kriterierna. Efter sommaren 
2021 bedömer Trafikverket att ett uppdaterat utpekande kommer att kunna 
beslutas och publiceras. 
 
Länsstyrelsen i Skåne ber om synpunkter från kommunerna avseende 
Trafikverkets utpekande av riksintresse för kommunikationer, TRV 
2020/131663. Länsstyrelsen ska därefter i sin tur sammanställa ett yttrande 
till Trafikverket. Svaret behöver vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 
17 mars 2021.  
 
Syftet med remissen är att hämta in synpunkter på om riksintresseanspråken 
fungerar som planeringsunderlag för att hantera riksintressen i 
samhällsplaneringen. Materialet utgörs av förteckning över 
riksintresseanspråk och generella funktionsbeskrivningar. Dessa finns även 
tillgängliga som en karttjänst. Till stöd finns en förteckning över förändringar 
jämfört med nuvarande anspråk. Trafikverket har bifogat en svarsmall där 
synpunkter lämnas på materialets funktion som planeringsunderlag, 
kartmaterial och karttjänst samt synpunkter på generella 
funktionsbeskrivningar. 

23



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

§ 64 forts.

För sydöstra Skånes del är det fyra objekt som berörs och som föreslås tas 
bort som riksintresse.  

 Väg 11, Simrishamn – Malmö  
 Väg 13 Höör – Ystad  
 Simrishamnsbanan  
 Österlenbanan (Ystad – Simrishamn) 

 
Synpunkter 
 
Hantering av ärendet och remissen 
Sydöstra Skånes kommuner anser att det material som utgör Trafikverkets 
remiss är bristfälligt och svårt att förstå. Materialet är svårtillgängligt för den 
som inte haft insyn i processen i ett tidigare skede, och kommunerna saknar 
en sammanfattande beskrivning till varför förändringar görs och på vilket sätt 
olika objekt påverkas. I det utskickade materialet finns endast en förteckning 
över förändringar, men för att kommunerna ska förstå varför ändringarna 
görs, behövs en förklaring till varje anläggning som tas bort. Detta behöver 
kopplas till de förändrade kriterierna. Det är inte rimligt att respektive 
kommun själva ska sitta och jämföra gamla och nya kriterier för 
riksintressen och utifrån detta dra slutsatser om varför olika riksintressen 
finns med eller är borttagna. 
 
Vid ett möte 2 mars 2021 mellan Trafikverket, Länsstyrelsen och sydöstra 
Skånes kommuner informerade Trafikverket att en stor förändring i 
översynen är att kriteriet för anläggningar av betydelse för det regionala 
transportsystemet har tagits bort. Genom att Trafikverket har tolkat om 
föreskrifterna för riksintresse så att endast vägar och järnvägars betydelse för 
det nationella transportsystemet ska gälla, är det många anläggningar av 
regional betydelse som inte längre uppfyller kriterierna för att klassas som 
riksintresse. Sydöstra Skånes kommuner saknar en redovisning i 
handlingarna över hur de regionala anläggningarna som inte längre uppfyller 
riksintressestatus kommer kategoriseras och hanteras i långsiktiga 
planeringsprocesser framöver.  
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

§ 64 forts.

Avvägning mellan Riksintressen och allmänt intresse  
Utöver Trafikverkets översyn av riksintresse för kommunikationer pågår 
även översyn av flera riksintressen hos andra myndigheter. Dessa översyner 
har dock inte kommit lika långt och kommunerna vet därför inte vilka 
riksintresse gällande till exempel kulturmiljö som föreslås behållas, tas bort 
eller tillkomma. Ur ett planeringsperspektiv finns det en risk att det därför 
uppstår en ojämn balans mellan olika riksintressen och allmänna intressen, 
som påverkar planeringen och kommunernas långsiktiga 
utvecklingsintentioner. 

När två eller flera riksintressen står i konflikt med varandra gäller det intresse 
som bäst gynnar en långsiktig hushållning med mark- och vatten eller den 
fysiska miljön. Sydöstra Skånes kommuner ser en risk med att processen 
kring översyn av riksintressen hos olika myndigheter inte följer varandra 
tidsmässigt och att utveckling av anläggningar som inte längre uppfyller 
status som riksintresse hämmas.  

Det saknas en konsekvensanalys av översynen som helhet och de förslag som 
ligger.  

Föreslagna förändringar som berör sydöstra Skåne  
 
Sydöstra Skånes kommuner anser att de fyra anläggningar som föreslås att tas 
bort som riksintresse, ska kvarstå som riksintresse med nedanstående 
motiveringar; 
 
Väg 11 Simrishamn - Malmö  
 
Väg 11 är utpekad som regionalt prioriterat vägnät, prioriterat vägnät för 
gods samt regionalt viktigt stråk för kollektivtrafik. Vägen utgör en strategiskt 
viktig sträcka, för arbetspendling, godstrafik samt fritids- och serviceresor. 
Den bidrar i allra högsta grad till att binda samman Skånes sydöstra och 
västliga delar. 
Utöver ovan nämnda har väg 11 även en funktion som förbindelselänk för 
långväga resenärer från Europa och Sverige med turiständamål på Österlen.  
 
Besöksnäringen har stor betydelse för hela Sydöstra Skåne och möjligheten 
att utveckla besöksnäringen är av nationellt intresse det är en sektor som 
bedöms ha stor betydelse för Skånes och Sveriges 
näringslivstillväxt. Merparten av besökarna till delregionen kommer med 
bil, då tillgången till kollektivtrafik är begränsad. Detta medför att väg 11 
behöver prioriteras och värderas som ett nationellt intresse.  
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Justerandes sign

§ 64 forts.

Sydöstra Skånes kommuner anser att Trafikverket måste väga in 
tillgängligheten till och från delregionen, både för långväga besökare, boende 
samt godstransporter i avvägningen om väg 11 ska klassificeras som 
riksintresse eller ej.   
 
Väg 13 Höör-Ystad 
Sydöstra Skånes kommuner vill framföra att väg 13 används av godstrafik till 
och från Ystads hamn och därmed har viss funktion för nationella och 
internationella transporter. E65 är den primära vägen, men även väg 13 och 
väg 19 används. Enligt ”Kartläggning av lastbilstransporter i brohamnar i 
längs syd- och västkusten” (TRV 2018/57 804) har 69 % av transporterna 
som passerar Ystad hamn start- eller målpunkt utanför Skåne län. I studien 
tillfrågades chaufförerna vilka körvägar de kör till och från hamnen. På väg 
till Ystads hamn körde 17 % via väg 13 och från Ystad hamn körde 12 % via 
väg 13. Trafikverket behöver väga in denna roll i bedömningen om väg 13 
ska vara ett riksintresse eller ej.  
 
Järnväg – Österlenbanan (Ystad-Simrishamn) 
Österlenbanan bör ses som en helhet med Ystadbanan och klassas som en 
anläggning för tjänster inom järnvägsområdet med motiveringen att banan 
kopplas ihop med samhället i övrigt. Utöver nuvarande riksintresse för 
kommunikation, finns riksintresse för naturvård och riksintresse för 
kulturmiljövård längs banans sträckning Ystad – Simrishamn. Sydöstra 
Skånes kommuner ser en risk att framtida investeringar i stråket försvåras 
eller får stå tillbaka, när det allmänna intresset att utveckla banan riskerar 
att hamna i konflikt med riksintressen för naturvård och kulturmiljövård. 
 
Järnväg – Simrishamnsbanan (Malmö – Simrishamn)  
Simrishamnsbanan bedöms vara en av de viktigaste åtgärderna för att skapa 
förutsättningar för en uthållig och hållbar pendling på sikt. Entimmesmålet är 
vägledande för en hållbar arbetspendling och med dagens möjligheter uppnås 
inte detta mellan östra och västra Skåne. Sydöstra Skånes kopplingar till 
Malmö-Lundregionen och Köpenhamns-regionen behöver vara i fokus för 
att stärka tillgängligheten till västra Skåne och dess utbud. Även om den 
slutliga dragningen inte är beslutad bör sträckan beaktas som riksintresse för 
framtida funktioner av riksintresse utan avgränsat markanspråk.    
 
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser identifierade för kommunen. 
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Justerandes sign

§ 64 forts.

Barnperspektivet
Inga konsekvenser på barnperspektivet identifierat för kommunen.

Miljöperspektivet
Inga konsekvenser på miljöperspektivet identifierat för kommunen.

Uppföljning
Uppföljning av beslut från Trafikverket hösten 2021.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar besvara remissen i enlighet med förvaltningens 
förslag i ärendebeskrivningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson, handlingsid: Ks 
2021.1105.
Riksintressen för kommunikationer, förteckning över förändringar per län, 
handlingsid: Ks 2021.576.
Riksintresse remiss Länsstyrelsen Skåne SÖSK 2 mars 2021, handlingsid: Ks 
2021.984.

Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) yrkar att ärendet ska överlämnas till kommunstyrelsen utan 
förslag till beslut. 

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Justerandes sign

Ksau § 65 Dnr KS 2020/210

Remissyttrande Regionplan för Skåne 2022 – 2040

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

Ärendebeskrivning
Region Skåne har tagit fram ett förslag till regionplan för Skåne. Det är den 
första regionplanen för Skåne i enlighet med plan- och bygglagens krav på 
regionplan för två utpekade regioner, Stockholm och Skåne. Regionplanen 
utgör underlag för fortsatt dialog kring Skånes utveckling med fokus på 
fysisk planering.

Yttrandet består av övergripande synpunkter, frågeställningar som saknas i 
planen samt mer detaljerade synpunkter på regionplanens olika avsnitt. De 
övergripande synpunkterna handlar om:

 Regionplanens framåtsyftande funktion. 
 Regionplans roll och syfte.
 Strukturbilden och ortsstrukturen i planförslaget.
 Infrastruktur. 
 Bebyggelseutveckling. 
 Kopplingar till omvärlden. 

Region Skåne har tagit fram ett förslag till regionplan och arbetssätt. 
Förslaget bygger vidare på Strukturbild för Skåne och det samarbete som 
finns i Skåne inom fysisk planering sedan 2005.

Regionplanen utgör underlag för fortsatt dialog kring Skånes utveckling med 
fokus på fysisk planering. Samrådshandlingen är ett förslag på regionplan och 
hur samarbetet kring fysisk planering kan vidareutvecklas i Skåne. 
Samrådsförslaget presenteras digitalt här:
https://skane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=84ac9b4
bad2a496b9ec4130fd41b2f51 
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§ 65 forts.

Region Skåne har lämnat ut förslaget för samråd och önskar särskilt 
synpunkter på huruvida förslaget till regionplan och regionplaneprocess 
uppfyller det behov och syfte som planen avser: 
Regionplan för Skåne 2022 – 2040 ska vara ett stöd för den fysiska 
planeringen i de skånska kommunerna vad gäller de mellankommunala och 
regionala planeringsfrågorna samt bidra till att skapa ett sömlöst Skåne för 
invånarna.

Regionplanen är det fysiska uttrycket av den regionala utvecklingsstrategin 
Det öppna Skåne 2030.

Regionalplanen har målår 2040 med utblick mot 2050 och består av fem 
delar; 

 Mål och förutsättningar 
 Utvecklingsinriktning 
 Tematiska fördjupningar 
 Genomförande och uppföljning
 Konsekvensbedömning 

Utvecklingsinriktningen är regionalplanens kärna och består av sex 
övergripande planeringsstrategier samt en strukturkarta som tillsammans 
utgör planens övergripande strategiska inriktning. 

Detta konkretiseras i tematiska fördjupningar i planeringsprinciperna samt 
den regionala mark- och vattenanvändningskartan.

Tomelilla kommun har gemensamt med grannkommunerna tagit fram ett 
yttrande över regionalplanen. Yttrandet består av övergripande synpunkter, 
frågeställningar som saknas i planen samt mer detaljerade synpunkter på 
regionplanens olika avsnitt. Synpunkter har även inhämtats från sakkunniga 
gällande vattenplanering, energiförsörjning, omsorg samt näringsliv och 
turism.

Redaktionella synpunkter har lämnats direkt till arbetsgruppen för planen.  

Ekonomiska konsekvenser
Planens genomförande kan eventuellt medföra ekonomiska konsekvenser för 
kommunen i planerings- och utförandeskedet. Kommunen behöver förhålla 
sig till regionalplanens inriktning i kommande strategiska arbete som berör 
planeringsprinciperna. 
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Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

§ 65 forts.

Barnperspektivet
I regionalplanen berörs arbetet med FN:s konvention om barns rättigheter 
och tydliggöra att det är ett viktigt verktyg för att säkerställa barns rättigheter. 

Miljöperspektivet
Regionalplanen berör både de svenska miljömålen, det långsiktiga målet för 
den svenska klimat- och energipolitiken samt FN:s hållbarhetsmål. Genom 
att säkerställa kopplingarna tar planen hänsyn till den långsiktiga hållbarheten 
i utvecklingen. 

Uppföljning
Samrådsskedet avslutas april 2021, nästa granskningsperiod startar i oktober 
2021 och avslutas i december 2021. 

Regionalplanen ska sedan antas av Regionfullmäktige i juni 2022, planen 
kommer därefter att ses över och revideras en gång per mandatperiod. 

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson, handlingsid: Ks 
2021.1106.
Yttrande över regionalplan för Skåne 2022-2033, handlingsid: Ks 2021.1107.
Regionplan för Skåne 2022-2040 samrådshandling, handlingsid: Ks 
2021.3742.
Missiv till samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022-2040, handlingsid: 
Ks 2021.3741.
Beslut om gemensamt yttrande av SÖSK kring remiss om Regionsplan 
Skåne, handlingsid: Ks 2021.3972.

Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) yrkar att ärendet ska överlämnas till kommunstyrelsen utan 
förslag till beslut.
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§ 65 forts.

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Justerandes sign

Ksau § 66 Dnr KS 2021/44

Remissvar naturvårdsprogram Hörby kommun

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

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljönämnden i Hörby kommun beslutade i december 2020 att 
skicka ut Hörby kommuns Naturvårdsprogram på remiss. 

Naturvårdsprogrammet består av tre delar: 

1 – Bakgrund och nuläge, med övergripande beskrivning av naturen i Hörby 
Bakgrundsdelen beskriver kommunens olika naturtyper och de särskilda 
naturvärden som finns där. Bakgrunden innehåller även avsnitt om 
kommunens roll och ansvar, olika former av naturskydd, rödlistade arter, 
nationella och regionala miljömål.

2 – Strategier för naturvården 
Strategidelen innehåller fyra strategier för naturvårdens bevarande och 
utveckling.

3 – Objektkatalog 

Objektsdelen täcker 215 värdefulla naturområden. Varje område beskrivs med 
en allmänt beskrivande text samt med fasta rubriker i en grön ruta.

Syftet är att beskriva vilka naturtyper som finns och hur kommunen på bästa 
sätt kan ta tillvara de rika naturvärden som finns. 

Underlaget används för att planera naturvårdsåtgärder, friluftslivssatsningar 
och annan fysisk planering i kommunen. 

Handlingarna finns tillgängliga på Hörby kommuns hemsida 
www.horby.se/naturvardsprogram. Synpunkter ska inkommit senast den 6 
april 2021. 

32

http://www.horby.se/naturvardsprogram


TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

§ 66 forts.

Tomelillas synpunkter
Det är svårt utifrån kartan på sidan 45 urskilja vilka områden som ligger i 
anslutningen till Tomelilla kommun, vi hade gärna sett ett tydligare 
kartunderlag där omgivande kommuner fanns med för att kunna avgöra var 
områdena sammanfaller. 

Utöver detta har Tomelilla kommun inget att erinra gällande 
naturvårdsprogrammets innehåll.

Ekonomiska konsekvenser
Inga identifierade ekonomiska konsekvenser för Tomelilla kommun. 

Barnperspektivet
Att skydda, värna och tillgängliggöra värdefull natur är positivt ur ett 
barnperspektiv 

Miljöperspektivet
Utformande av naturvårdsprogram är bra för att tydliggöra vilka områden 
som behöver värnas och skyddas för framtiden. 

Uppföljning
Ingen uppföljning.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson, handlingsid: Ks 
2021.1110.
Remiss Hörby Naturvårdsprogam, handlingsid: Ks 2021.1111.
_________

Beslutet skickas till:
Hörby kommun
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
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Ksau § 67 Dnr KS 2021/4

Anmälningsärenden 24 mars 2021

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

Ärendebeskrivning
1. Protokoll från valnämnden den 4 mars 2021, §§ 4–5.

2. Protokoll från kommunstyrelsen den 3 mars 2021, §§ 21–31.

3. Protokollsutdrag från Sjöbo kommun, kommunstyrelsens arbetsutskott den 
2 mars 2021, § 54 – Avsiktsförklaring, Skåneexpressen 5 och 
Skåneexpressen 8.

4. Skrivelse den 7 mars 2021 från Thomas och Camilla Skógarnes Hallamölla 
Gård till Per-Martin Svensson, Leif Sandberg och Daniel Jonsgården. De 
bedriver turridning på islandshästar samt restaurang och B&B. De är i 
behov av ekonomisk hjälp för att fortsätta leverera en fantastisk 
turistupplevelse, ridning för särskolan Vindrosen mm. och undrar om 
Tomelilla kommun kan hjälpa dem.

5. Protokoll den 1 mars 2021, §§ 8–16 – Sydöstra Skånes Räddningstjänst.

6. Protokoll den 9 mars 2021, §§ 1–11 från Sydöstra Skånes 
Samarbetskommitté.

7. Protokoll den 10 mars 2021 §§ 39–56 från kommunstyrelsens arbetsutskott.

8. Protokoll den 26 februari 2021, §§ 16–26 från familjenämnden.

9. Protokollsutdrag den 29 januari 2021 från familjenämnden, § 5, remiss – 
Hållbar – socialtjänst – en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)

10. Rapport från Riksidrottsförbundet som visar en alarmerande minskning av 
idrottsaktiviteter för helåret 2020.

11. Protokoll från vård och omsorgsnämndens arbetsutskott den 11 mars 2021, 
§§ 13–21.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, handlingsid: Ks 2021.1113.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 68 Dnr KS 2021/61

Skolvision för Tomelilla kommun 2021-2030

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar anta skolvision för Tomelilla kommun 2021-
2030, handlingsid: Ks 2021.1144.

Ärendebeskrivning
Familjenämndens skolvisionsgrupp har tagit fram förslag till skolvision för 
Tomelilla kommun 2021-2030. Denna har nämnden ställt sig bakom och 
skickat till kommunfullmäktige för antagande.

Skolvisionen är framtagen för att vara en riktlinje och en strävan för alla som 
verkar inom förskole- och skolverksamhet i Tomelilla kommun. Den ska 
tydligt visa hur verksamheten drivs och utvecklas. Det övergripande målet är 
att alla barn och ungdomar ska ges bästa förutsättningar och möjligheter till 
god utveckling och valmöjligheter i livet.

Nedan fyra ledord är avgörande för framgång och för en god skolutveckling:
Samverkan – Arbetsro – Individuellt fokus – Motivation.

Familjenämndens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige anta visionsgruppens 
förslag till skolvision för Tomelilla kommun 2021-2030.

Beslutsunderlag
Familjenämnden § 89/2020, handlingsid: Ks 2021.1145.
Skolvision 2021-2030, handlingsid: Ks 2021.1144.

Tidigare behandling
Familjenämndens utbildningsutskott § 23/2020:
Skolchefen informerar om att dokument för skolvision Tomelilla kommun 
2021-2030 skickas ut för fastställande i nämnden.
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§ 68 forts.

Familjenämnden § 89/2020:
Familjenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige anta visionsgruppens 
förslag till skolvision för Tomelilla kommun 2021-2030.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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