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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
21 april 2021

Justerandes sign

Övriga närvarande: Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Kanslichef Johan Linander
Säkerhetssamordnare Helena Berlin
Kommunpolis Birthe Parkhagen (egen dialogpunkt)
Näringslivschef Henrik Lundblad
EU-samordnare Frida Lindén-Tiberini
Nämndsekreterare Johanna Kandell

Vid budgetdialogen: Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kvalitets-och utvecklingsledare Madeleine Dexe Andersson

Vid dialog med Ordförande Charlotte Rosdala (C)
familjenämnden 1:e vice ordförande Ewa Carnbrand (M)

2:e vice ordförande Anders Throbäck (S)
Skolchef Johan Holmqvist
Socialchef Camilla Andersson

Vid dialog med Ordförande Marianne Åkerblad (M)
vård och omsorgs- Socialchef Camilla Andersson
nämnden

Vid dialog med Ordförande Sander Dijkstra (M)
samhällsbyggnads- 1:e vice ordförande Maria Mickelåker (C)
nämnden 2:e vice ordförande Ida Bornlykke (S)

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Vid dialog med Ordförande Per Håkanson (C)
byggnadsnämnden 1:e vice ordförande Bertil Fredlund (M)

2:e vice ordförande Kristin Skoog (S)
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Vid dialog med Ordförande Alexander Verweij Svensson (M)
kultur- och fritids- 1:e vice ordförande Sven Gunnarsson (C) 
nämnden 2:e vice ordförande Tina Bergström-Darrell (S)

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Vid dialog med över- Ordförande Bo Herou (KD)
förmyndarnämnden Kanslichef Johan Linander
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
21 april 2021

Justerandes sign

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

§ 69 Ändringar i föredragningslistan
§ 70 Dialoger och informationsärenden
§ 71 Budgetberedning
§ 72 Antalet ledamöter i kommunfullmäktige 2022-2026
§ 73 Organisations- och arvodesberedningens förslag att avveckla ÖKRAB
§ 74 Nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla kommun
§ 75 Investering Tomelilla Industri AB (TIAB) över 500 tkr
§ 76 Svar på motion - Öka folkhälsan
§ 77 Svar på motion - Vässa SYSAV:s mål, minska förbränningen
§ 78 Svar på medborgarinitiativ - Byt ut målningen på övergångställen längs 

Albovägen mot "svävande" streck samt ändra skyltarna vid övergångställena 
mot stolpe med knut

§ 79 Svar på medborgarinitiativ - utökad ridled i Kronoskogen
§ 80 Medborgarinitiativ - Cykel/BMX-bana på exempelvis Lagerhusplatsen
§ 81 Redovisning av anmälningsärenden ksau 21 april 2021
§ 82 Initiativärende - Åtgärder med anledning av arbetsmiljön inom vård och 

omsorg
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 april 2021

Justerandes sign

Ksau § 69 Dnr KS   

Ändringar i föredragningslistan

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

- Dialogärende ägarsamråd SÖRF och cykelstafetten läggs till.
- Beslutsärende initiativ angående åtgärder med anledning av 

arbetsmiljön inom vård och omsorg läggs till.
_________   
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 april 2021

Justerandes sign

Ksau § 70 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: 

- Planerar för årets trygghetsmätning och använder samma uppdelning 
på tre områden som tidigare år.

- Planerar för trygghetsväktare i sommar.
- Har gjort en ytterligare mätning av narkotika i avloppsvattnet. Inget 

resultat ännu. Resultatet är svårt att använda men med en serie av år 
får vi en indikation på utvecklingen. Bollerup har visat intresse för att 
deltaga i testerna.

- Gabriella Westheim är anställd som ny säkerhetschef för Ystads, 
Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla kommuner.

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson informerar bland annat om följande:
- Informerar om ny rutin för barnperspektivet i tjänsteskrivelser. I 

kommunstyrelsens mål för 2021 finns målet: ”Kommunen stärker 
barns rättigheter och barnrättsperspektivet är utgångspunkt för alla 
beslut och åtgärder som rör barn.” Som ett led för att uppnå detta har 
kansliet gått genom skrivna tjänsteskrivelser för att se hur 
barnperspektivet tas upp. Som ett resultat av denna granskning har en 
ny rutin tagits fram.

- På investeringsberedningen var det en diskussion om 
renoveringsbehoven på skolorna. Redan 2020 var frågan uppe och i 
2021 års budget finns 3 mnkr för projektering av Lindesborgsskolan.

- Österlenhem vill vara med i arbetet med centrumutveckling.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 april 2021

Justerandes sign

§ 70 forts.

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

- Har varit på ägarsamråd med SÖRF. SÖRF har fått besked om 1,9 
procent uppräkning även om de önskade mer. Ungefär samma 
resonemang som tidigare år.

- Länsstyrelsen har gjort upp rutter för cykelstafetten och den 6 maj tar 
vi över stafettpinnen från Sjöbo och lämnar över till Simrishamn den 
10 maj.

- Har varit på ägarsamråd med Sysav. Finns förslag på höjda 
behandlingsavgifter. Tomelilla kommun har en liten aktieandel och 
det är de stora ägarkommunerna som i slutändan avgör.

Kanslichef Johan Linander informerar bland annat om följande:
- Avtal med Bollerup om belysning är nu klart. Äldre avtal är därmed 

borta och det är tydligt vad kommunen ansvarar för och vad Bollerup 
ansvarar för. Samma kostnad som tidigare, ca 30 tkr per år.

- Förlikning med Tunstall har skrivits under. Gäller problem med 
trygghetslarmen i höstas och efter långa förhandlingar är avtal 
underskrivet. Tomelilla kommun får 176 tkr från Tunstall som 
skadestånd och vite.

Näringslivschef Henrik Lundblad informerar bland annat om följande: 
- Pandemin har slagit ojämnt. En del företag som Brösarps Gästis och 

Tosselilla har drabbats hårt, medan andra företag faktiskt har ökat sin 
omsättning. I Tomelilla kommun är det färre öppet arbetslösa nu än 
för ett år sedan. 

- Har haft samtal med näringsidkare om alkoholtillstånd och tillsyn. 
Många vill få besök för att veta att de gör rätt. De flesta tycker att 
personalen från Miljöförbundet är tillmötesgående. Även synpunkter 
på taxorna. Näringslivet vill ha taxor som speglar vilket arbete som 
läggs ner av tillsynsmyndigheten.

- Har haft diskussion med Tosselilla och hjälpt dem att få samtal med 
Länsstyrelsen om pandemin och möjligheter att öppna för säsongen. 
Har också lett till ett samarbete med den ideella organisationen 
”Barnen i Skåne”. 

- Har satt igång ett samarbete med Österlenhem och Miljöförbundet 
om kontakter med näringslivet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 april 2021

Justerandes sign

§ 70 forts.

EU-samordnare Frida Lindén-Tiberini informerar bland att om följande:
- Projektet Mobilitet på “tvärs” pågår 1 april 2020 till 30 september 

2022. 17 partners varav 12 är danska. Lunds kommun och Sjöbo 
kommun är också med. Viktigt erfarenhetsutbyte och samverkan med 
företag som tar fram mobilitetslösningar.  

- Har skickat ut en enkät för att få in synpunkter och skapa en 
fokusgrupp. Syftet är att skapa hållbara mobilitetslösningar. Gruppen 
ska ta fram förslag på lösningar som kan testas i närtid i Tomelilla och 
Sjöbo kommuner. 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2021.1360.
Sysav Kommunernas behandlingsavgifter Ägarsamråd 210330, handlingsid: 
Ks 2021.1359.
Rutin för barnperspektiv i tjänsteskrivelser i Tomelilla kommun, handlingsid: 
Ks 2021.1358.
Presentation ksau mobilitet på tvärs, handlingsid: Ks 2021.1434.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 april 2021

Justerandes sign

Ksau § 71 Dnr KS DiaNr

Budgetberedning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ekonomichef Elisabeth Wahlström föredrar budgetförutsättningarna för 
2022. Nämnderna har lämnat in sina remissvar. Finns investeringsutrymme 
på 72 mnkr. 

Familjenämnden genom ordförande Charlotte Rosdala (C), första vice 
ordförande Ewa Carnbrand (M), andra vice ordförande Anders Throbäck 
(S), skolchef Johan Holmqvist och socialchef Camilla Andersson föredrar sitt 
remissyttrande och diskussion följer om de prioriteringar som har gjorts. 

Arbetsmarknadsenheten behöver finansiering och det handlar om ca 2,8 
mnkr.

Vuxenutbildningen ökar i volym och det är en utmaning. Skolresultaten för 
framförallt pojkar är låga vilket på sikt också kan innebära fler i 
vuxenutbildning.

Familjenämnden följer upp på individnivå hur det går i SFI-utbildningen. Det 
tar allt för ofta för lång tid att gå genom SFI-utbildningen. Har också en 
ökning av antalet elever i SFI.

Det är viktigt att resurser avsätts för familjecentralen, men det finns 
oklarheter kring regionens del.

Diskussion om den demografiska utvecklingen.
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Justerandes sign

§ 71 forts.

Vård och omsorgsnämnden, genom ordförande Marianne Åkerblad (M) och 
socialchef Camilla Andersson, föredrar nämndens remissyttrande. 

En av de största utmaningarna framöver är kompetensförsörjningen. Kan 
också innebära löneökningar.

Heltid som norm har varit en stor utmaning för organisationen och 
medarbetarna. Nu har 61 procent av de anställda heltid. 

Pandemin har satt stopp för införande av måltidsvän och ung i omsorgen. 
Har startat upp visst arbete med Nyby-appen. 

I trygghetsmätningarna ser vi att tryggheten har minskat. Det behöver vi 
analysera och förbättra. Kan också ha samband med pandemin.

Att få fler att bo kvar hemma längre, med hemtjänst, är en viktig faktor för 
att hålla nere kostnadsökningarna med den demografiska utveckling vi ser 
framför oss. Även samarbete med ideella organisationer är en viktig faktor.

Diskussion om liftar i äldreomsorgen för Norrevång och Brinkehem. Finns 
redan på Valkyrian och Byavången. Har tagits upp i investeringsberedningen.

Diskussion om riktade statliga statsbidrag och hur de kan användas. Blir 
många återrapporter och annat administrativt arbete. Viktigt att hinna 
använda resurserna och att göra det på rätt sätt. 

Diskussion om hur brukarnas och kommande brukares åsikter kan tas tillvara 
i verksamheten. Många vill klara sig själv så länge som det är möjligt. 

Samhällsbyggnadsnämnden genom ordförande Sander Dijkstra (M), första 
vice ordförande Maria Mickelåker (C), andra vice ordförande Ida Bornlykke 
(S) och samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, presenterar nämndens 
remissyttrande. 

Har för lite resurser till löpande underhåll. Behöver en tydligare linje mellan 
investeringar och underhåll. Diskussion om vad som är investeringar, 
reinvesteringar och underhåll.

Diskussion om exploateringar och behovet av förbättrade rutiner.
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Justerandes sign

§ 71 forts.

Byggnadsnämnden genom ordförande Per Håkanson (C), första vice 
ordförande Bertil Fredlund (M) andra vice ordförande Kristin Skoog (S) och 
samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius presenterar nämndens 
remissyttrande. 

Har tagit upp behovet av ytterligare en bygglovshandläggare. För närvarande 
är det personalbrist och rekrytering pågår för de tjänsterna. Genom att klara 
av att hantera fler bygglov får kommunen också mer intäkter.

Jobbar vidare med digitalisering av bygglovsprocessen. 

Kultur- och fritidsnämnden genom ordförande Alexander Verweij Svensson 
(M), första vice ordförande Sven Gunnarsson (C), andra vice ordförande 
Tina Bergström-Darrell (S) och samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
presenterar nämndens remissyttrande. 

Pandemin har varit en utmaning men personalen har gjort ett mycket positivt 
arbete och ställt om till digitala lösningar. 

Nämnden har lagt fram ett nytt förslag på stödsystem för föreningarna och 
det innebär en förändring i budgeten. 

Diskussion om epatraktorerna och de ungdomar som behöver någon 
vettigare sysselsättning än att störa de som bor i centrum och förstöra vid 
golfbanan.

Överförmyndarnämnden genom ordförande Bo Herou (KD) och kanslichef 
Johan Linander presenterar nämndens remissyttrande. 

Personalen har hög kompetens men organisationen är för liten för att klara 
den utveckling som står framför vår och landets övriga 
överförmyndarenheter. 

Diskussion om vad ställföreträdarutredningen kan leda till. 
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Justerandes sign

§ 71 forts.

Ekonomichef Elisabeth Wahlström gör en genomgång av tidplanen för 
budgetarbetet framöver.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2021.1362.
_________
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21 april 2021

Justerandes sign

Ksau § 72 Dnr KS 2020/145

Antalet ledamöter i kommunfullmäktige 2022-2026

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att Tomelilla kommunfullmäktige ska ha 41 
ledamöter mandatperioden 2022–2026, det vill säga ett oförändrat antal i 
förhållande till mandatperioden 2018–2022.

Reservation
Per Gustafsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande om 31 
ledamöter i kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild 
beredning för organisations- och arvodesfrågor. Beredningen fick i uppdrag 
att bland annat lämna förslag på antalet ledamöter i fullmäktige 
mandatperioden 2022–2026. 

Enligt direktivet ska beredningen lämna förslag på antalet ledamöter senast i 
oktober 2021 eftersom kommunallagen 5 kap 7 § stadgar att beslut om att 
ändra antalet ledamöter i fullmäktige måste fattas senast i februari månad 
valåret.

Organisations- och arvodesberedningen har lagt upp sitt arbete på sådant sätt 
att de frågor som behöver vara klara först också behandlas först. Därför har 
frågan om antalet ledamöter i fullmäktige behandlats med förtur. 
Beredningen har diskuterat frågan vid tre sammanträden och en majoritet av 
beredningens ledamöter anser att Tomelilla kommunfullmäktige ska ha 41 
ledamöter även under mandatperioden 2022–2026.

Kommunfullmäktige behöver enbart fatta beslut om antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige om antalet ska förändras. Trots detta föreslår 
organisations- och arvodesberedningen att kommunfullmäktige ska ta upp 
frågan för behandling och besluta att nuvarande antal på 41 ledamöter 
kvarstår även mandatperioden 2022–2026.
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Justerandes sign

§ 72 forts.

Organisations- och arvodesberedningens förslag till 
beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Tomelilla kommunfullmäktige ska ha 41 
ledamöter mandatperioden 2022–2026, det vill säga ett oförändrat antal i 
förhållande till mandatperioden 2018–2022.

Beslutsunderlag
Organisations- och arvodesberedningen § 1/2021, handlingsid: Ks 
2021.1367.

Tidigare behandling
Organisations- och arvodesberedningen § 1/2021:
Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige 
att Tomelilla kommunfullmäktige ska ha 41 ledamöter mandatperioden 
2022–2026, det vill säga ett oförändrat antal i förhållande till mandatperioden 
2018–2022.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per Gustafsson (SD) yrkar att Tomelilla kommunfullmäktige ska ha 31 
ledamöter mandatperioden 2022–2026.

Leif Sandberg (C) yrkar bifall till organisations- och arvodesberedningens 
förslag.

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 § 73 Dnr KS 2020/145

Organisations- och arvodesberedningens förslag 
att avveckla ÖKRAB

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut samt att ge förvaltningen i uppdrag 
att undersöka kostnaderna för att lämna ÖKRAB.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild 
beredning för organisations- och arvodesfrågor. 

Beredningen har diskuterat de bolag och förbund som finns gemensamt 
inom sydöstra Skåne. I huvudsak fungerar samarbetet bra och det är ingen 
tvekan om att många kommunala uppgifter kan skötas bättre gemensamt än 
av varje kommun för sig. 

Österlens kommunala renhållnings AB (ÖKRAB) bildades redan i början av 
70-talet av Tomelilla, Simrishamns och Kiviks kommuner. Nu 50 år senare är 
givetvis sophämtning fortfarande en mycket viktig fråga, men beredningen 
ser inte behovet av att ha kvar ett särskilt bolag för att ha hand om 
soptömningen i Tomelilla och Simrishamns kommuner. 

Såväl Tomelilla som Simrishamns kommun är delägare i Sysav, tillsammans 
med ytterligare tolv kommuner i södra Skåne. Flera av dessa ägarkommuner 
sköter sophämtningen i egen regi, exempelvis Sjöbo och Ystads kommun, 
medan andra låter Sysav sköta sophämtningen, såsom Kävlinge, Lomma och 
Svedala kommun.

Redan idag är ÖKRAB mycket nära involverat i Sysav, exempelvis är all 
personal i ÖKRAB i själva verket anställd av Sysav. Beredningen ser inte 
behovet av att ha kvar ett bolag för en verksamhet som likväl kan skötas av 
Sysav utan ett extra bolag som mellanled. 
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Justerandes sign

§ 73 forts.

Organisations- och arvodesberedningen menar att kommunstyrelsen i första 
hand bör ge förvaltningen i uppdrag att utreda en avveckling av ÖKRAB 
tillsammans med Simrishamns kommun. Ett gemensamt beslut om att lägga 
ner ÖKRAB och samtidigt låta Sysav sköta sophämtningen på samma sätt 
som för Kävlinge, Lomma och Svedala kommuner vore det bästa. 

I andra hand, om Simrishamns kommun inte är intresserad av att avveckla 
ÖKRAB, menar beredningen att Tomelilla kommun bör fatta ett eget beslut 
om att lämna ÖKRAB och överlåta sophämtningen till Sysav.

Ekonomiska konsekvenser
Det är svårt att i detta skede beräkna de ekonomiska konsekvenserna, men 
givetvis kostar det pengar att driva ett bolag inklusive kostnader för styrelsen 
och administration runt bolaget.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barnperspektivet nämnvärt.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljöperspektivet nämnvärt. 
Sophämtning och återvinning i sig är dock en viktig miljöfråga, men detta 
påverkas inte av att ÖKRAB avvecklas.

Uppföljning
I ett första skede bör samtal med Simrishamns kommun föras. Därefter ska 
kommunstyrelsen följa upp ärendet och se om det blir aktuellt för Tomelilla 
kommun att ensidigt lämna ÖKRAB.

Organisations- och arvodesberedningens förslag till 
beslut
Kommunstyrelsen beslutar att i första hand ge förvaltningen i uppdrag att 
tillsammans med Simrishamns kommun utreda en avveckling av ÖKRAB 
samt i andra hand att Tomelilla kommun lämnar bolaget.

Beslutsunderlag
Organisations- och arvodesberedningen § 2/2021, handlingsid: Ks 
2021.1429.
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Justerandes sign

§ 73 forts. 

Tidigare behandling
Organisations- och arvodesberedningen § 2/2021:
Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen att 
i första hand ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med Simrishamns 
kommun utreda en avveckling av ÖKRAB samt i andra hand att Tomelilla 
kommun lämnar bolaget.

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

Leif Sandberg (C) yrkar att arbetsutskottet ska besluta ge förvaltningen i 
uppdrag att undersöka kostnaderna för att lämna ÖKRAB.

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 74 Dnr KS 2021/63

Nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla 
kommun

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

Ärendebeskrivning
Tomelilla kommun vill genom olika stödformer ge ideella föreningar 
möjligheter att genomföra stimulerande, utvecklande, nyskapande och 
förebyggande verksamheter av hög kvalité i första hand för barn och 
ungdomar i åldrarna 7–25 år inom kommunen.

Kultur o fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela stöd 
till ideella föreningar som är öppna för alla och verksamma i Tomelilla 
kommun.

Kultur och fritidsnämnden beslutade den 26 mars 2019 att tillsätta en 
arbetsgrupp för översyn av stödsystemet till föreningslivet. Arbetsgruppen 
startade sitt arbete kort därefter och förslaget till nytt stödsystem som 
utarbetades hösten 2019 har därefter förankrats hos föreningslivet i 
kommunen som haft möjlighet att lämna synpunkter. Därefter har det 
slutliga förslaget som nu föreligger för beslut förankrats i kultur- och 
fritidsnämnden. Nämnden har även kontinuerligt informerats sedan 
arbetsgruppen startade våren 2019.

Jämfört med när förslaget till nytt stödsystem senast behandlades i nämnden 
är det kompletterat på sid 9 under stycket: 2.2. Stöd i föreningsägda 
anläggningar-/lokaler med formuleringen:
Det gäller även för lån med ”fritidsnämndsborgen” gällande amortering och 
räntor som är beslutade sedan tidigare samt att maximalt driftbidrag är 
350.000 kronor per år. 

17



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 april 2021

Justerandes sign
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Ärendet behandlades av kultur- och fritidsnämnden den 23 juni 2020, 
Kfn § 40/2020. Nämnden beslutade att återremittera ärendet till 
förvaltningen/arbetsgruppen och behandla det på nytt 2020-09-22.
Anledningen till att ärendet återremitterades var att nämnden innan beslut 
från arbetsgruppen önskade en konsekvensanalys som ska beskriva vilka 
ekonomiska konsekvenser det nya stödsystemet innebär för kommunen 
jämfört med gällande stödsystem samt innehålla exempel på vilka 
ekonomiska konsekvenser det kan innebära för enskilda föreningar.

Arbetsgruppen har genomfört sitt uppdrag från den 23 juni och lämnar 
följande yttrande till kultur- och fritidsnämnden:
När det gäller de ekonomiska konsekvenserna för bland annat lokalt 
aktivitetsstöd (LOK) så är det svårt att veta vilka konsekvenserna blir för att 
det inte finns tillgängliga uppgifter. I det nya förslaget är det till exempel 
åldern 7 - 25 och nuvarande uppgifter som förvaltningen får in från 
föreningarna är åldern 5 - 20. 
Kontakt har tagits med SkåneIdrotten SISU för att få in uppgifter gällande 
deltagartillfälle för 2019 gällande det statliga (LOK) som är åldern 7 - 25 för 
föreningar i Tomelilla kommun. De uppgifter vi har fått är att föreningarna 
har rapporterat in 6 172 deltagartillfälle för åldern 21 - 25. Vilket motsvarar 
en kostnad i det nya förslaget på 6 172 x 5 kr =30 860 kr, vilket är en kostnad 
kommunen inte haft tidigare. 
Därutöver så tillkommer de föreningar som inte får statligt LOK men som 
kan söka kommunalt LOK för åldern 21 - 25 år och hur många detta kan bli 
har vi inga uppgifter på.  I gengäld så har kommunen utbetalt LOK stöd för 
åldern 5 - 6 och 2019 så var detta 2 791 deltagartillfälle, vilket motsvarar 2791 
x 7 kr=19 537 kr.
När det gäller pensionärs och handikappföreningarnas möjlighet att ansöka 
om lokalt aktivitetsstöd för sina aktiviteter så har förvaltningen inte några 
uppgifter på hur många deltagartillfällen som dessa föreningar kommer att 
söka om i det nya stödsystemet. I nuvarande bidragsregler så har dessa 
föreningar enbart haft möjlighet att söka grundbidrag som är baserad på 
medlemsantalet för medlemmar boende i Tomelilla kommun. 2020 betalades 
det ut 47 846 kr i grundbidrag.

När det gäller stödet till föreningsägda lokaler så är det andra typer av 
kostnader som får sökas för än i tidigare bidragsregler, de kostnader som 
föreningarna får söka för i det nya förslaget är följande:
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- Räntor för anläggnings - lokallån, renhållning/sophämtning, försäkringar, vatten 
och avlopp, sotning, värme, el samt underhålls- och skötselkostnader samt 
eventuellt larm.

Tidigare bidragsregler gällande driftbidrag så var det enbart 
- räntor för lån med ”fritidsnämndens borgen”, vatten och avlopp, 

värmekostnader som föreningarna fick ansöka om. 

Förvaltningen har inte tillgång till dessa uppgifter och kan därmed inte få 
fram de ekonomiska konsekvenserna gällande driftsbidraget i nuvarande 
bidragsregler jämfört med förslaget i det nytt stödsystem. 
Enligt kultur och fritidsplanen prioriteras barn och unga samtidigt som kultur 
och fritidsnämnden vill att alla föreningar ska behandlas lika och att 
aktiviteter ska premieras. 
Nya förslaget till stödsystem har en likabehandling vad gäller de statliga 
stöden med samma ansökningsregler och ansökningstider.

Ärendet behandlades åter i Kultur- och fritidsnämnden den 22 
september 2020, Kfn § 50/2020: Kultur och fritidsnämnden beslutade att 
återremittera ärendet till förvaltningen för att bryta ner beräkningarna av 
föreningsstödet i enlighet med kultur och fritidsnämndens beslut 2019-03-26 
(Kfn § 21/2019) samt 2020-06-23 (Kfn § 40/2020). 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade vidare att ett fördjupat underlag skulle 
tas fram. Förvaltningen fick i uppdrag att från fem föreningar samt 
pensionärs och funktionsvariationsföreningar inhämta underlag och baserat 
på dessa uppgifter genomföra en ekonomisk konsekvensanalys.

Slutligen beslutade nämnden att ärendet skulle behandlas på nytt på 
nämndens sammanträde 2020-11-17 förutsatt att förvaltningen då var klara 
med kompletteringarna.

På nämndens sammanträde den 17 november 2020, Kfn § 52/2020, 
lämnades följande information: Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt 
informerade om att insamling av underlag enligt uppdrag av nämnden den 22 
september inte är helt slutfört men förvaltningen kommer ha klart ett nytt 
underlag för beslut på sammanträdet den 15 december.
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På nämndens sammanträde den 15 december 2020, Kfn § 66/2020 
informerade Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt muntligt om den ekonomiska 
konsekvensanalysen som man fick i uppdrag av nämnden att ta fram den 22 
september. Nämndens 2:e vice ordförande Tina Bergström-Darrell frågade 
om alliansens planer för den vidare hanteringen av ärendet och ordförande 
kommer återkomma med besked. På nämndens sammanträde den 26 januari 
ställde på nytt nämndens 2:e vice ordförande frågor om den fortsatta 
hanteringen av nytt stödsystem. På sammanträdet den 16 februari 2020 
meddelade ordförande nämnden att ärendet ska behandlas som beslutsärende 
på dagens sammanträde den 23 mars 2021.

Ekonomiska konsekvenser
Det är utifrån framlagt förslag svårt att analysera de ekonomiska 
konsekvenserna såväl för kommunen som för enskilda ideella föreningar.

Barnperspektivet
Stödsystemet vänder sig i första hand till barn och ungdomar i kommunen i 
åldrarna 7-25 år och ska stimulera dessa att bli och förbli en del av 
föreningslivet.

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

Uppföljning
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att det 
nya stödsystemet ska följas upp två år efter införandet.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till nytt stödsystem för ideella 
föreningar i Tomelilla kommun och att införa det från och med aktivitetsåret 
2021.

Kommunfullmäktige beslutar att det nya stödsystemet ska följas upp två år 
efter införandet.

Beslutsunderlag
Kultur och fritidsnämnden § 20/2021, handlingsid: Ks 2021.1170.
Förslag till nytt stödsystem, rev 2021-03-03, handlingsid: Ks 2021.1172.
Presentation Kultur och fritid Stödsystem, handlingsid: Ks 2021.1171.
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Tidigare behandling
Kultur- och fritidsnämnden § 74/2019:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge arbetsgruppen i uppdrag att 
förankra förslaget till nytt stödsystem hos föreningarna i kommunen samt att 
därefter bereda föreningarna möjlighet att skriftligt yttra sig över förslaget 
under januari 2020. Därefter ska förslaget på nytt behandlas i kultur- och 
fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden § 29/2020: 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Kultur- och fritidsnämnden § 40/2020: 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera ärendet till 
förvaltningen/arbetsgruppen och behandla det på nytt 2020-09-22. 
Ärendet ska när det behandlas på nästa sammanträde ha kompletterats med 
följande:

Ekonomisk konsekvensanalys: Konsekvensanalysen ska beskriva vilka 
ekonomiska konsekvenser det nya stödsystemet innebär för kommunen 
jämfört med gällande stödsystem samt innehålla exempel på vilka 
ekonomiska konsekvenser det kan innebära för enskilda föreningar. 

Datum för införande av nytt stödsystem: Nämnden ska föreslå 
kommunfullmäktige att införa det nya stödsystemet från och med 
aktivitetsåret 2021 och inte från den 1 januari 2021.

Förslaget till beslut på dagens sammanträde att kultur-och fritidsnämnden 
föreslår kommunfullmäktige att besluta att det nya stödsystemet ska följas 
upp två år efter införandet ska gälla även när nytt beslut fattas den 22 
september.

Kultur- och fritidsnämnden § 50/2020:
Kultur och fritidsnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen 
för att bryta ner beräkningarna av föreningsstödet i enlighet med kultur och 
fritidsnämndens beslut 2019-03-26 (Kfn § 21/2019) samt 2020-06-23 (Kfn § 
40/2020). 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar vidare att ett fördjupat underlag ska tas 
fram. Förvaltningen får i uppdrag att från fem föreningar samt pensionärs 
och funktionsvariationsföreningar inhämta underlag och baserat på dessa 
uppgifter genomföra en ekonomisk konsekvensanalys.
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Ärendet ska behandlas på nytt på nämndens sammanträde 2020-11-17 
förutsatt att förvaltningen då är klara med kompletteringarna.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per Gustafsson (SD) yrkar att arbetsutskottet ska besluta överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med Per Gustafssons förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 75 Dnr KS 2021/70

Investering Tomelilla Industri AB (TIAB) över 500 
tkr

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna investering i Industribyn 
2 för de ändamål som Tomelilla kommun har beställt.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2018, kf § 101/2018, att 
alla beslut som överstiger 500 tkr ska godkännas av kommunstyrelsens 
arbetsutskott tills beslut om TIAB:s framtid har fattats. Detta fastställdes på 
en extra bolagsstämma den 5 december 2018.

Tomelilla kommun behöver flytta viss verksamhet från Välagården till 
Industribyn 2 och för detta krävs det investeringar som överstiger 500 tkr. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behöver därför godkänna att eget kapital 
används för dessa investeringar. Tomelilla Industri AB har därför den 1 april 
2021 inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott om 
detta.

Ekonomiska konsekvenser
Ur ett kommunkoncernperspektiv är det ekonomiskt fördelaktigt att 
kommunens verksamhet i detta fall använder Tomelilla Industri AB:s 
fastighet.

Barnperspektivet
Ärendet påverkar inte barn. 

Miljöperspektivet
Den investering som ska göras ska självklart göras på ett miljömässigt bra 
sätt.
Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna investering i Industribyn 
2 för de ändamål som Tomelilla kommun har beställt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2021.1369.
Investering Tomelilla Industri AB (TIAB) över 500 tkr, handlingsid: Ks 
2021.1249.
_________

Beslutet skickas till:
Tomelilla Industri AB
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Ksau § 76 Dnr KS 2020/221

Svar på motion - Öka folkhälsan

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

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) har den 9 december 2020 lämnat in en motion om att 
öka folkhälsan med följande lydelse:

”I samband med invigningen av de nya löparspåren vid sporthallen 
framförde idrottslärarna på Kastanjeskolan önskemål om att kommunen 
även bygger ett utegym i området. Med tanke på den nuvarande pandemin 
och rekommendationerna att inte besöka gym har efterfrågan på just utegym 
ökat. I Tomelilla finns det idag ett utegym i Kronoskogen och ett som 
Tomelilla IF byggt på idrottsplatsen. Tillgängligheten för de båda är 
begränsade. Det vore därför en god idé, precis som idrottslärarna på 
Kastanjeskolan framför att bygga ett vid sporthallen och konstgräsplanen. 
Ett gym som kan leda till ökad folkhälsa bland invånarna och som skolan kan 
använda i sin undervisning. Vidare skulle det säkert uppskattas av 
fotbollsklubbarna när de har vinterträningen på konstgräset.

I Simrishamns kommun har man gjort en satsning och byggt ett utegym i 
varje by. När nu alla byar i Tomelilla fått nya lekplatser borde nästa steg vara 
att komplettera dessa med ett gym.

Socialdemokraterna i Tomelilla yrkar därför

att ett utegym byggs i anslutning till konstgräsplanen och 
sporthallen 

att Tomelilla kommun planerar för utegym i anslutning till de nya 
lekplatserna i byarna.”
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Yttrande: Samhällsbyggnadsverksamheten.
Det pågår i dagsläget en diskussion mellan samhällsbyggnadsverksamheten 
och skolan om utveckling av området.

Detta arbete innefattar bland annat ett utegym som ska anläggas mellan 
konstgräsplanen och det s.k. Hiet (skogsbeståndet i den västra delen av 
fastigheten.

När det gäller en fortsatt planering av utegym i anslutning till lekplatser i 
byarna så får verksamheten se över möjligheterna och återkomma med 
förslag till investeringsberedningen.

Ekonomiska konsekvenser
Utökande av kommunala anläggningar ökar ofta drift och 
underhållskostnaderna, frånsett de ekonomiska hälsovinster som antas 
tillkomma.

Barnperspektivet
Beslutet ökar möjligheterna för barn att aktivera sig och är helt i linje med 
barnperspektivet.
Placering av utegym nära lekplatser kan dock öka skaderisken för mindre 
barn om träningsredskapen uppmuntrar till lek.

Miljöperspektivet
Verksamheten ser ingen direkt påverkan på miljöperspektivet.

Uppföljning
Verksamheten ser inget behov av uppföljning.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara 
motionen i enlighet med förvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden § 35/2021, handlingsid: Ks 2021.1302.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 175/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 15/2021:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden § 35/2021:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara 
motionen i enlighet med förvaltningens yttrande.

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

Leif Sandberg (C) yrkar att arbetsutskottet ska besluta överlämna ärendet 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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Ksau § 77 Dnr KS 2021/28

Svar på motion - Vässa SYSAV:s mål, minska 
förbränningen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar avslå första att-satsen samt besvara motionens 
andra och tredje att-sats med förvaltningens förslag till yttrande.

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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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.

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, lämnar följande 
yttrande: 
Den kommunala renhållningsskyldigheten finns beskriven i miljöbalkens 15 
kap. 20 och 20a §§. Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och 
återvinning eller bortskaffande av avfall i kommunen som faller under 
kommunens ansvar. Kommunen har stor frihet att utforma sina 
avfallsföreskrifter och sitt avfallssystem utifrån kommunens förutsättningar 
för att uppnå en ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt god avfallshantering.
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§ 77 forts.

Sysav har ingen rådighet över ägarkommunernas beslut om hur 
renhållningsskyldigheten enligt miljöbalken ska utföras. De olika 
kommunerna kan inte heller besluta om hur andra kommuner ska hantera 
renhållningsskyldigheten. Med anledning av detta måste första att-satsen 
avslås.

I sammanhanget vill vi dock påpeka att såväl Sysav som Tomelilla kommun 
förespråkar en fastighetsnära insamling, producentansvar på material och 
förpackningar samt källsortering så långt det är möjligt. Studier visar att 
fastighetsnära insamling ger högst utsortering och bäst kvalitet till lägst pris.

I Sysavs ägarkommuner sker insamlingen av hushållsavfall både av 
upphandlade entreprenörer och genom egen organisation i några kommuner. 
I flera av kommunerna sker insamlingen genom fyrfackskärl med åtta 
fraktioner vid tomtgräns. Flerfamiljshus kan redan idag ha 
förpackningsinsamling och i alla kommuner finns också återvinningsstationer 
med förpackningsinsamling. Alla kommuner erbjuder idag insamling av 
matavfall. Grovavfall kan lämnas gratis på en återvinningscentral. Där kan 
också förpackningsavfall lämnas.

Angående motionens andra att-sats så har Sysav meddelat att de i dagsläget 
inte har någon plan för att utöka kapaciteten för energiåtervinning. Sysav 
kommer att utreda förutsättningarna för att ersätta de två äldsta pannorna, 
byggda 1973, med en ny modern anläggning när dessa läggs ner, vilket är 
planerat till år 2030. Beslut utifrån denna utredning tas av ägarna under 
perioden 2024 - 2025. Utifrån detta bör motionens andra att-sats besvaras.

Sysav arbetar redan idag efter EU:s avfallshierarki där energiåtervinning är en 
av fem metoder. Avfallshierarkins grundprincip är att den behandling som 
bäst skyddar människors miljö och hälsa som helhet ska anser som 
lämpligast, om inte behandlingen är orimlig.

Energiåtervinning är en naturlig del i en väl fungerande cirkulär ekonomi och 
ska baseras på utsorterade avfallsrester, rejekt från andra 
återvinningsprocesser och på material som inte bör eller går att återvinna 
eller återanvändas på annat sätt. Energiåtervinningen är en säker hantering 
för att destruera giftiga ämnen som inte ska recirkuleras i samhället, samtidigt 
som energin i avfallet kan återanvändas på bästa sätt för att möta det 
regionala energibehovet av både el och värme. 
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§ 77 forts.

Sysavs avfallsförbränningsanläggning har byggts ut i tre etapper från 1973 till 
2008 och har idag tillstånd att ta hand om 630 000 ton avfall och producerar 
60 procent av värmen till E.ONs fjärrvärmenät i Malmö och Burlöv, och 
därtill el. 

Sysav har kapacitet att erbjuda energiåtervinning till kunder i Europa. Det 
innebär att Europas utsläpp av växthusgaser minskar avsevärt genom att 
avfallet behandlas miljömässigt bättre än i ursprungslandet. Inom Europa 
läggs fortfarande (2020) mer än 70 miljoner ton hushållsavfall på deponi, 
jämfört med i Sverige där endast 53 000 ton askor och slam (restprodukter 
från behandling) läggs på deponi. I Sverige finns sedan början av 2000-talet 
förbud mot att lägga organiskt eller brännbart avfall på deponi.

Av hushållens avfall återvinns i Sverige idag 99,2 procent som material eller 
energi, och 0,8 procent deponeras. Sysav samlar in 52 procent av matavfallet 
i regionen och det återvinns som biogas och biogödsel. I snitt genererade 
varje person i Sysavs ägarkommuner 513 kg avfall under 2020. 243 kg 
lämnades på en återvinningscentral och 172 kg var restavfall. I villahushållens 
restavfall är det fortfarande 64 % som är felsorterat, det vill säga matavfall, 
tidningar och förpackningar som skulle gått att sortera ut (visar plockanalyser 
från 2018). I samverkan med ägarkommunerna har utsorteringen ökat och 
restavfallet minskat med nästan 25 procent (från 225 kg per invånare till 172 
kg per invånare idag). Men mer finns att göra.

Genom en bättre utsortering så kan mängden avfall som materialåtervinns 
ökas. Sysav arbetar på olika sätt för att få en ännu bättre utsortering av 
hushållsavfallet, till exempel genom lättillgängliga återvinningscentraler, enkla 
sorteringsguider, kampanjer och pedagogisk verksamhet. Sysav arbetar också 
med rådgivning till företag och industrier.

En stor utmaning i en cirkulär ekonomi är att produkter som sätts på 
marknaden ska vara producerade av smarta och klimatneutrala material för 
längre användning och bättre återvinning. Sysav ser därför positivt på 
styrmedel i denna riktning. Indikator för restavfallet i den nyligen antagna 
Regionala Kretsloppsplanen för år 2021-2030 är att senast år 2030 ska 
restavfallet vara 100 kg per person.
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§ 77 forts.

Sysav utreder också möjligheten att investera i en så kallad Carbon Capture 
Storage (CCS-anläggning) för att minska mängden utsläpp av fossila 
koldioxidutsläpp från energiåtervinningen och på sikt bli en kolsänka. 
Samtidigt arbetar de aktivt med att minska mängden avfall med fossilt 
ursprung till energiåtervinning. Utifrån detta bör motionens tredje att-sats 
anses besvarad.

Ekonomiska konsekvenser
Motionssvaret har inga ekonomiska konsekvenser för Tomelilla kommun. 

Barnperspektivet
En väl fungerande renhållning, källsortering, återvinning, återanvändning och 
energiåtervinning är viktigt för både barn och vuxna. Med en fastighetsnära 
insamling kan det bli lättare för barn att vara delaktiga i familjens 
källsortering.

Miljöperspektivet
En väl fungerande renhållning, källsortering, återvinning, återanvändning och 
energiåtervinning är givetvis viktigt för miljön.

Uppföljning
Efter kommunfullmäktiges behandling av motionen kommer uppföljning ske 
beroende på beslutet.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå första att-satsen samt besvara motionens 
andra och tredje att-sats med förvaltningens förslag till yttrande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2021.1419.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 54/2021:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 78 Dnr KS 2020/230

Svar på medborgarinitiativ - Byt ut målningen på 
övergångställen längs Albovägen mot "svävande" 
streck samt ändra skyltarna vid övergångställena 
mot stolpe med knut

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

Ärendebeskrivning
Fabian Rimfors har den 15 december 2020 inkommit med 
medborgarinitiativ med i huvudsak följande lydelse: 

Byt ut alla övergångsställen längs Albovägen i Brösarp (vilket är samma som 
riksväg 9 mot Simrishamn) mot ”svävande övergångsställen” i 3D, likt det 
som finns vid nya busskuren på Ystadvägen i Tomelilla. Samtidigt kan 
trafikskyltarna för övergångsställena få en ”knut/knorr” på stången, likt den 
skylt som finns i centrala Västerås.

Lugnare trafik och säkrare miljö för fotgängare och cyklister. Alltför många 
bilar, bussar och lastbilar kör fortare än hastighetsgränsen på Albovägen 
genom Brösarp. 

Svävande övergångsställen och trafikskyltar ned ”knorr” skulle få fler att 
sänka farten och hålla hastighetsgränsen av egen fri vilja, på en av Österlens 
mest trafikerade vägar. Detta skulle vi alla bli vinnare av, men framför allt 
barnen i byn som får säkrare väg till och från dagis, skola och sina kompisar. 

Albovägen är samma som riksväg 9 mot Simrishamn och benämns ofta som 
Sveriges vackraste väg, vilket den också utsetts till 2012 av Kia 
Motors/YouGov. 
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§ 78 forts.

Exempelvis är trafiken genom Vitemölla väldigt långsam och förhållandevis 
trygg, för att de som kör igenom byn vill hinna se så mycket som möjligt av 
den pittoreska gatubilden. Därför är vi flera i Brösarp som hoppas att 
kommunen vill göra denna enkla och tämligen billiga satsning på en säkrare 
gatu- och trafikmiljö i nordligaste delen av Tomelilla kommun.

Yttrande: Samhällsbyggnadsverksamheten
Kommunen har huvudansvar för väghållning och trafiksäkerhetsansvar i 
tätorterna med undantag för det övergripande statliga vägnätet. Albovägen är 
en del av riksväg 9 och har statlig väghållning. Förslag på 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på statlig väg bör därför skickas till 
Trafikverket. 
Kommunen kommer att ta med ert förslag till de återkommande möten med 
Trafikverket, där liknande frågor diskuteras.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen ser inga ekonomiska konsekvenser för beslutet.

Barnperspektivet
Förvaltningen ser inga konsekvenser utifrån barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Förvaltningen ser inga större miljökonsekvenser för beslutet.

Uppföljning 
Förvaltningen ser inte att en uppföljning för beslutet behövs.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att besvara medborgarinitiativet 
med förvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden § 36/2021, handlingsid: Ks 2021.1303.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 16/2021:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarinitiativet till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.
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§ 78 forts.

Samhällsbyggnadsnämnden § 36/2021:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
besvara medborgarinitiativet i enlighet med förvaltningens yttrande.
_________

Beslutet skickas till:
Fabian Rimfors
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 79 Dnr KS 2020/207

Svar på medborgarinitiativ - utökad ridled i 
Kronoskogen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att besvara medborgarinitiativet 
med förvaltningens yttrande med ändringen att ridleder och motionsslingor 
inte ska korsa varandra.

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

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

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

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

Av säkerhetsskäl är detta viktigt för alla!

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

Yttrande: Samhällsbyggnadsverksamheten.
Verksamheten har lämnat ett förslag, att under 2021/2022 ta ett helhetsgrepp 
för att öka möjligheterna för olika brukare att kunna använda Kronoskogen 
på ett tryggt och ändamålsenligt sätt. 
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§ 79 forts.

Utgångspunkterna är en översyn på leder/slingors dragning, längd, 
svårighetsgrader, s.k. angöringspunkter och parkeringsbehov, men även hur 
belysning skyltning/markeringar fungerar. När det gäller samspelet mellan 
framförallt ridande och övriga motionärer så vill vi minimera och förtydliga 
befintliga korsningspunkter mellan dessa grupper. Vi kommer fortlöpande 
föra en dialog med skolor och föreningar angående förslag och användning 
samt titta på redan inkomna förslag.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen ser inga större ekonomiska konsekvenser av beslutet.

Barnperspektivet
Ur barnperspektivet kommer beslutet ge bättre möjligheter till stimulerande 
och utvecklande fritidsaktiviteter.

Miljöperspektivet
Förvaltningen ser inga större konsekvenser för miljöperspektivet.

Uppföljning
Förvaltningen ser inte att det behöv en uppföljning av beslutet.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att besvara medborgarinitiativet 
med förvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden § 37/2021, handlingsid: Ks 2021.1304.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 277/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till förvaltningen 
för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden § 37/2021:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
besvara medborgarinitiativet i enlighet med förvaltningens yttrande.
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Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) yrkar bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag med 
ändringen att ridleder och motionsslingor inte ska korsa varandra.

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

Beslutet skickas till:
Ulla Cronvall
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 80 Dnr KS 2021/64

Medborgarinitiativ - Cykel/BMX-bana på 
exempelvis Lagerhusplatsen

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

Ärendebeskrivning
Jessica Borg har den 27 mars 2021 inkommit med medborgarinitiativ 
med i huvudsak följande lydelse:

Undrar vart jag kan vända mig om önskemål om cykel-/BMX-bana, som till 
exempel Smedstorp har?

Tänker mig Gröningen, mitt emot där lagerhuset låg. På platsen där tidigare 
tennisbanor och kolonier låg. Idag används lagerhusplatsen till på- och 
avlastningsplats för olika maskiner, jord, sten med mera. Man har redan gjort 
en stor jordhög på Gröningen, tänker att det inte skulle kosta så mycket att 
lägga ut jorden till kullar. 

Det kanske redan finns en plan för Gröningen?

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

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ - Cykel/BMX-bana på exempelvis Lagerhusplatsen, 
handlingsid: Ks 2021.1177.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadsnämnden
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 81 Dnr KS 2021/4

Redovisning av anmälningsärenden ksau den 21 
april 2021

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

Ärendebeskrivning
1. Protokoll den 17 mars 2021, §§ 7-15 från byggnadsnämnden. 

2. Skrivelse den 23 mars 2021 från Tekniska verken Linköping som utreder 
möjligheterna att etablera en vindkraftspark nordväst om Fågeltofta i 
Tomelilla kommun.

3. Öppet brev den 22 mars 2021 till Sveriges kommuner om elbristen i södra 
Sverige.

4. Protokoll den 11 mars 2021, §§ 22-32, från styrelsemöte Österlen VA AB.

5. Protokoll nr 2-2021 fört vid styrelsemöte med Österlenhem AB den 4 mars 
2021.

6. Protokoll nr 2-2021 fört vid styrelsemöte med Tomelilla Industri AB den 4 
mars 2021.

7. Protokoll den 24 mars 2021, §§ 57-68 från kommunstyrelsens arbetsutskott.

8. Protokoll den 25 mars 2021, §§ 12-18 från Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd

9. Protokoll den 23 mars 2021, §§ 16-23 från kultur- och fritidsnämnden.

10. Protokoll den 25 mars 2021, §§ 26-36 från vård och omsorgsnämnden.

11. Protokoll den 26 mars 2021, §§ 30-41 från samhällsbyggnadsnämnden.

12. Protokoll den 26 mars 2021, §§ 28-42 från familjenämnden.

13. Minnesanteckningar den 23 mars 2021 från Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund.

14. Protokoll den 8 april 2021, §§ 33-42 från styrelsemöte Österlen VA AB.
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärendena 
till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, handlingsid: Ks 2021.1420.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 82 Dnr KS 2021/81

Initiativärende - Åtgärder med anledning 
av arbetsmiljön inom vård och omsorg

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till förvaltningen för 
beredning. 

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) har den 20 april 2021 inkommit med följande skrivelse till 
kommunstyrelsens arbetsutskott:

”I snart ett och ett halvt år har vård- och omsorgspersonal arbetat enligt heltid som 
norm. Att heltid ska vara normen även inom vård och omsorg är för oss en 
självklarhet. Arbetstagarna ska kunna leva på sin lön och på en kommande pension. 
För att klara arbetet med heltid krävs det dock en arbetsmiljö som gör detta möjligt. 
Socialdemokraterna i Tomelilla har under det gånga året följt arbetet och 
återkommande fått rapporter från arbetstagare som vittnar om problem med 
scheman, arbetsbelastning och resurspass. De rapporter som vi nu fått till oss från 
fackliga representanter är så allvarliga att det finns ett behov att politiskt lyfta detta.

Personalen lyfter i samtal med oss problem med scheman som byts ofta. Detta gör 
det i stort sett omöjligt att planera sitt privatliv. Man kan under en arbetsvecka få 
arbeta sex kvällar, utan möjlighet till någon social samvaro med barn och övriga 
familj. När personalen väl är ledig är ledighet planerad så minimal som möjligt och de 
får inte den återhämtning de behöver för att orka med sitt arbete. Den 
återkommande kommentaren är att arbetsgivaren utnyttjar arbetstidslagen till sin 
egen fördel för att få ihop organisationen men ser inte helheten. För personalen som 
arbetar natt innebär kortare nattpass fler arbetshelger och mindre möjlighet till 
återhämtning. Om personalen inte får den återhämtning de behöver blir kvaliteten 
för brukarna sämre, risken för allvarliga fel i t ex läkemedelshantering ökar och 
uppmärksamheten i trafiken för hemtjänstpersonalen sämre.

En väg till att förbättra schemaläggningen, är att tillåta det undantag som finns i 
arbetstidslagen gällande dygnsvilan. Tillåter man att det ibland görs undantag till 9 
timmars dygnsvila, kan helgerna planeras bättre så att personalen kan öka sin 
möjlighet att förena privatliv med arbetsliv.
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Vidare lyfter personalen problemen med resurspassen. Planeringen av dessa är 
bristfällig när man planerar in personalbyte mitt på dagen, något som gör att 
aktiviteter får ställas in och planeras om för att personalbytet ska kunna genomföras. 
Personalen uppger även att när de blir insatta på ett resurspass har man inte räknat 
med den tidsåtgång som blir i samband med transport och byte av arbetskläder. Ett 
av målen med heltid är att brukarna i större utsträckning ska träffa samma personal. 
Men den planering av resurspassen som nu finns är det tveksamt att det målet nås.

I samtal med personalen uppger man att sjuknärvaron på arbetsplatserna är hög. 
Trots att man mår dåligt går man till arbetet av lojalitet till brukare och kollegor. Det 
finns uppgifter om att 19 arbetstagare sagt upp sig på grund av de nya scheman som 
heltid som norm inneburit, antalet sjukskrivna ökar många väljer att ta ut pension 
tidigare för att man inte längre orkar arbeta vidare.

Bilden ovan är samstämmig från den personal som kontaktat oss. Oavsett om man är 
anställd på ett boende, i hemtjänsten, LSS eller arbetar natt så är kritiken densamma. 
Den personal vi har inom vård och omsorg är ovärderlig för kommunen. Om inte de 
orkar klarar vi inte uppdraget. Kommunen har alltid haft gott omdöme från brukarna 
i de brukarundersökningar som görs. Det resultatet bygger på att personalen får 
förutsättningar att arbeta och leverera en kärleksfull omvårdnad.

Socialdemokraternas uppfattning är att åtgärder omgående behöver vidtas för att lösa 
de arbetsmiljöproblem som personalen vittnar om. Om Tomelilla kommun har 
ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare måste våra anställda ha ett hållbart 
arbetsliv med god balans mellan arbete och fritid. Det är högtid att personalen får ett 
aktivt inflytande över sina scheman om vi ska behålla vår duktiga personal framöver.

Vi yrkar därför

att en psykosocial arbetsmiljöutredning görs för de verksamheter som omfattas av 
heltid som norm.

att personalen ges inflytande över sina scheman med ökad möjlighet till 
återhämtning.

att nattschemat omgående går tillbaka till tidigare modellen om 10 timmar per natt.

att grundbemanningen inom vård och omsorg höjs.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till förvaltningen för 
beredning.
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Beslutsunderlag
Initiativärende - Åtgärder med anledning av arbetsmiljön inom vård och omsorg, 
handlingsid: Ks 2021.1418. 

_________

Beslutet skickas till:

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
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