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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

13 januari 2021

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§1
§2
§3

Ändringar i föredragningslistan
Dialoger och informationsärenden
Informationsärende - Ordförandebeslut om förlängning av lag om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen
§4
Informationsärende - Verksamhetsplan 2021 Kommunstyrelsen
§5
Internbudget år 2021 för kommunstyrelsens verksamhetsområde
§6
Beslutsattestanter kommunstyrelsens verksamhetsområde 2021
§7
Fortsatt finansiering av arbetsmarknadsinsatser för unga, nyanlända och
långtidsarbetslösas etablering i arbetslivet
§8
Internkontrollplan 2021
§9
Livskvalitetsprogram för Tomelilla kommun
§ 10
Revisorernas granskning av ärendeprocessen i kommunstyrelsen och
familjenämnden
§ 11
Svar på medborgarinitiativ - Regelbunden skötsel av hela Välabäcken och
dess promenadstigar, inte bara i området runt kommunhuset
§ 12
Svar på medborgarinitiativ - Hundrastgård i Smedstorp
§ 13
Svar på motion angående bikupor
§ 14
Svar på motion om språkkrav i svenska för anställning inom äldreomsorgen
§ 15
Motion - Öka folkhälsan
§ 16
Medborgarinitiativ - Byt ut målningen på övergångställen längs Albovägen
mot "svävande" streck samt ändra skyltarna vid övergångställena mot stolpe
med knut
§ 17
Redovisning av anmälningsärenden ksau 13 januari 2021
_________

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
13 januari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 1

Dnr KS

Ändringar i föredragningslistan
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

På förslag av Leif Sandberg (C) beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott om
följande ändring i föredragningslistan:
- Dialogärende om remiss på utredning om utvinning ur alunskiffer
läggs till.
På förslag av Sara Anheden (S) beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott om
följande ändring i föredragningslistan:
- Dialogärende om vaccinering läggs till.
_________

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
13 januari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 2

Dnr KS 2021/3

Dialoger och informationsärenden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till
handlingarna

Ärendebeskrivning

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson informerar bland annat om följande:
- Tackar för blomman som sändes till henne i samband med moderns
bortgång.
- Diskussion om fortsatt stängning eller öppnande av bibliotek med
mera. Det bör vara möjligt att öppna för hämtning av beställda böcker
samt återlämning av böcker över disk.
Sara Anheden (S) lyfter frågan om att covid19-vaccination för våra
äldreboenden har förskjutits och att prioriteringsordningen har ändrats.
Kommundirektören har varit i kontakt med Region Skåne och svaret är att
regionen har fått färre doser än förväntat. De har därför också valt ett mindre
boende först eftersom de vill vaccinera samtliga när de väl börjar på ett
boende. Kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson (M) ska
kontakta regionen för att påpeka att Tomelilla kommun inte får halka efter i
prioriteringen.
Kanslichef Johan Linander informerar bland annat om följande:
- Näringsdepartementet har skickat utredningen Utvinning ur
alunskiffer - Kunskapssammanställning om miljörisker och förslag till
skärpning av regelverket (SOU 2020:71) på remiss och Tomelilla
kommun är en av remissinstanserna. Remissvar ska lämnas senast den
22 mars 2021.
- Förvaltningen tar fram ett förslag på yttrande och ärendet lyfts till
ksau på dialog den 17 februari och för beslut den 10 mars 2021.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
13 januari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 2 forts.
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson informerar bland annat om följande:
- Vi har fått Regionplan för Skåne 2022-2040 för remiss. Yttrande
behöver vara klart i början av mars. Gemensamt yttrande inom SÖSK
tas fram. Kommer upp på ksau igen den 17 februari 2021.
Information ska även ges på kommunstyrelsen den 27 januari 2021.
- Genomgång av förslaget till plan och diskussion.
- Leif Sandberg (C) framför att planen inte får vara för detaljerad och
att det som är ett lokalt ansvar ska förbli ett lokalt ansvar, till exempel
planfrågor.
- Per-Martin Svensson (M) framför att pandemin har visat på
möjligheterna med att arbeta hemifrån och att detta kommer att
kunna ge sydöstra Skåne en högre attraktivitet.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till
handlingarna

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2021.42.
________

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
13 januari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 3

Dnr KS 2020/118

Informationsärende - Ordförandebeslut om förlängning
av lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C) beslutade den 16 december
2020, med stöd av kommunallagen 6 kap § 39, att tillsynsuppgifterna som
följer av förlängningen av lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen även fortsättningsvis ska skötas av Ystad-Österlenregionens
miljöförbund. Nästa sammanträde med kommunstyrelsen är först den 27
januari 2021 och därför kunde detta beslut inte avvaktas.
Ystad-Österlenregionens miljöförbund har inkommit med en skrivelse till
Tomelilla kommun om förlängningen av lag om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gällde från början den 1 juli
till den 31 december 2020, men har nyligen förlängts till den 31 maj 2021.
Lagen innebär att kommunerna fortsatt har tillsynsansvaret och Tomelilla
kommun har möjlighet att genomföra tillsynen själv eller besluta att tillsynen
även fortsättningsvis ska skötas av miljöförbundet.
Tomelilla kommun ser inte det som ett alternativ att själv genomföra denna
tillsyn. Miljöförbundet har betydligt bättre möjligheter att klara av det
eftersom de har genomfört denna tillsyn under hösten.
Ekonomiska konsekvenser
Den del av statens riktade stöd som tillfaller Tomelilla kommun ska tillfalla
miljöförbundet.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
13 januari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 3 forts.
Barnperspektivet
För såväl barn som vuxna är det viktigt att tillsyn sker på aktuella
serveringsställen.
Miljöperspektivet
Frågan berör inte miljön nämnvärt.
Uppföljning
Lagen är tillfällig och ska gälla till den 31 maj 2021. Om inte lagen förlängs så
avslutas miljöförbundets uppdrag automatiskt vid denna tidpunkt.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Ordförandebeslut angående förlängning av lag om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen, handlingsid: Ks 2020.3919.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
13 januari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 4

Dnr KS 2020/234

Informationsärende - Verksamhetsplan 2021
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Utifrån de av kommunstyrelsen beslutade målen, ks § 143/2020, har
kommunledningskontoret tagit fram en verksamhetsplan för 2021 som
beslutats av kommundirektör Britt-Marie Börjesson.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2021 Kommunstyrelsen, handlingsid: Ks 2021.46.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
13 januari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 5

Dnr KS 2021/9

Internbudget år 2021 för kommunstyrelsens
verksamhetsområde
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar fastställa internbudget 2021 för kommunstyrelsen
och kommunstyrelsens arbetsutskott, handlingsid: Ks 2021.40, samt för
kommunledningskontoret, handlingsid: Ks 2021.41.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens internbudget ska fastställas senast den 31 januari 2021
och består av politisk verksamhet samt kommunledningskontorets
verksamheter.
Kommunstyrelsen (ram 2 504 tkr)
Kommunstyrelsens arbetsutskott (ram 80 tkr)
Kommunledningskontoret (ram 68 588 tkr)
Ekonomiska konsekvenser

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

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

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

Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker varje tertial.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
13 januari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 5 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar fastställa internbudget 2021 för
kommunstyrelsens verksamhetsområde.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks
2021.39.
Förslag till internbudget 2021, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens
arbetsutskott, handlingsid: Ks 2021.40.
Förslag till internbudget 2021, kommunledningskontoret, handlingsid: Ks
2021.41.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
13 januari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 6

Dnr KS 2021/7

Beslutsattestanter kommunstyrelsens
verksamhetsområde 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar anta attestförteckning för kommunstyrelsen för
år 2021, handlingsid: Ks 2021.44, samt delegerar till kommundirektören att
vid förändringar under året utse nya beslutsattestanter.

Ärendebeskrivning

I enlighet med gällande attestreglemente ska styrelsen och nämnder årligen
fatta beslut om beslutsattestanter samt deras respektive beloppsgränser.
Ekonomiska konsekvenser

Det fastställda reglementet reglerar möjligheten att attestera fakturor och
därmed minska de ekonomiska riskerna för felaktiga utbetalningar.
Barnperspektivet

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

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

I riskanalysen görs bedömning om rutinen ska vara en del i
internkontrollplanen för verksamhetsåret.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar anta attestförteckning för kommunstyrelsen för
år 2021, handlingsid: Ks 2021.xxx, samt delegerar till kommundirektören att
vid förändringar under året utse nya beslutsattestanter.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
13 januari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 6 forts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks
2021.43.
Attestförteckning – kommunstyrelsen 2021, handlingsid: Ks 2021.44.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
13 januari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 7

Dnr KS 2021/8

Fortsatt finansiering av arbetsmarknadsinsatser för
unga, nyanlända och långtidsarbetslösas etablering i
arbetslivet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att finansiera arbetsmarknadsinsatser för unga, nyanlända och långtidsarbetslösas etablering i arbetslivet
genom att ianspråkta 2,0 mnkr från den uppbokade schablonersättning från
Migrationsverket samt att ge förvaltningen i uppdrag att sträva efter
ytterligare extern finansiering och samordning av verksamheten med andra
aktörer.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 4/2018 beslutade godkänna uttag av
medel från Sociala investeringsfonden för arbetsmarknadsinsatser för ungas,
nyanländas och långtidsarbetslösas etablering i arbetlivet, motsvarande 7,8
mnkr för perioden 2018-2020. Projektets finansiering är därmed avslutad per
2020-12-31.
Arbetet med att underlätta för unga, nyanlända och långtidsarbetslösa att
etablera sig i arbetslivet är ett fortsatt prioriterat område och det pågående
arbetet föreslås finansieras under år 2021 med medel från schablonersättning
från Migrationsverket med 2,0 mnkr samt att förvaltningen får i uppdrag att
sträva efter ytterligare extern finansiering samt samordning av verksamheten
med andra aktörer.
Ekonomiska konsekvenser

Genom att fortsätta det pågående arbetet ges förutsättningar att få ut fler på
arbetsmarknaden och därmed minska bidragsberoendet.
Barnperspektivet

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

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
13 januari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 7 forts.
Miljöperspektivet

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

Uppföljning av verksamheten ska redovisas i samband med
tertialuppföljningarna.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att finansiera
arbetsmarknadsinsatser för unga, nyanlända och långtidsarbetslösas
etablering i arbetslivet genom att ianspråkta 2,0 mnkr från den uppbokade
schablonersättning från Migrationsverket samt att ge förvaltningen i uppdrag
att sträva efter ytterligare extern finansiering och samordning av
verksamheten med andra aktörer.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks
2021.45.
_________

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Socialchef Camilla Andersson

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
13 januari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 8

Dnr KS 2020/217

Intern kontrollplan 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar utifrån genomförd riskanalys anta intern
kontrollplan 2021 för kommunstyrelsen, handlingsid: Ks 2021.48, med
ändringen att risk 13 från riskanalysen tas med i internkontrollplanen.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har genomfört en riskanalys av kommunstyrelsens
verksamheter och utifrån denna analys tagit fram ett förslag på intern
kontrollplan 2021.
Ekonomiska konsekvenser
Vid utförande av kontrollmoment i enlighet med den interna kontrollplanen
kan resultatet leda till ekonomiska konsekvenser. En god och välfungerande
intern kontroll motverkar negativa ekonomiska händelser.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
Uppföljning av det interna kontrollarbetet sker löpande under året och
avrapporteras i tertialuppföljning 1 och 2 samt i årsredovisningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar utifrån genomförd
riskanalys anta intern kontrollplan 2021 för kommunstyrelsen.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
13 januari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 8 forts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kvalitets- och utvecklingsledare Madeleine Dexe Andersson,
handlingsid: Ks 2021.47.
Kommunstyrelsen internkontrollplan 2021, handlingsid: Ks 2021.48.
Kommunstyrelsen riskanalys 2021, handlingsid: Ks 2021.49.

Förslag till beslut under sammanträdet

Sara Anheden (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att risk
13 i riskanalysen ska tas med i internkontrollplanen.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
13 januari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 9

Dnr KS 2020/47

Livskvalitetsprogram för Tomelilla kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar anta livkvalitetsprogram för Tomelilla
kommun.

Protokollsanteckning

Sara Anheden (S) lämnar följande protokollsanteckning, handlingsid: Ks
2021.56.

Ärendebeskrivning

Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling
I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 och de 17 globala
målen för hållbar utveckling, målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och
miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla
länder.
Tanken är att alla både myndigheter, näringsliv och privata inom sitt
ansvarsområde kan arbeta för att uppnå en hållbar utveckling.
Livskvalitetsprogram Tomelilla 2030
Livskvalitetsprogrammet är förvaltningens styrdokument för kommunens
hållbarhetsarbete till 2030 med fokus på miljö och social hållbarhet. Med
hänsyn till omvärldsfaktorerna ska viljeriktning och prioriteringar för
framtiden pekas ut. Programmet ska fungera som ett stöd i
livskvalitetsarbetet för hela kommunen och alla verksamheter i förvaltningen
ska beakta programmet i sina verksamhetsplaner utifrån deras uppdrag.
Programmet ersätter tidigare miljömålsprogram som sträcker sig framtill
2020. Det förtydligar arbetet med folkhälsa, de sociala aspekterna och
trygghetsskapande åtgärder samt kopplas till Agenda 2030 och de globala
hållbarhetsmålen.

Justerandes sign

17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
13 januari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 9 forts.
Programmet är uppbyggt på fyra viljeinriktningar som kopplar till ett antal
fokusområden som vi vill förbättra (Vi vill därför) och prioriteringar (Så här
gör vi). Programmet pekar inte ut konkreta åtgärder och aktiviteter, ska ingå i
och vara en del av verksamheternas arbete.
Syftet är att ge förutsättningar för lika möjligheter och rättigheter för
individen att skapa sin egen livskvalitet. I arbetet vill vi inkludera, engagera
och inspirera invånare, föreningar, näringsliv och andra kommuner.
Tillsammans tar vi alla ansvar för samhällets utveckling och människorna
som bor här eller som besöker oss.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 november 2020, ks § 163/2020, att
återremittera programmet till referensgruppen. Referensgruppen bjöds in till
möte den 3 december, närvarande var Sven Gunnarsson, Linda Ekelund,
Kristin Skoog, Bo Herou samt Britt-Marie Börjesson och Ida Abrahamsson.
Utkastet diskuterades och en överenskommelse om att förstärka ”Vi vill vara
aktiva” med en skrivning gällande sysselsättning och möjligheten till arbete.
Gruppen föreslog att Kristin Skoog (S) skulle återkoppla med förslag på text.
Nytt utkast av programmet skickades ut till gruppen för återkoppling den 4
dec, med följande tillägg:
”Sysselsättning är en förutsättning för ett aktivt deltagande i samhället. Vi faciliterar
samverkansytor mellan samhällsaktörer och privata aktörer för att öka möjligheter till
arbete.
Fysiskt och psykiskt välbefinnande ger ett välmående samhälle. Vi erbjuder och skapar
förutsättningar för livslång aktivitet genom jämlik hälsa, god fysisk miljö samt tillgängliga
natur- och kulturmiljöer. Den sociala hållbarheten, att vara aktiv och delaktig i kulturoch samhällsliv minskar känslan av utanförskap, otrygghet och ensamhet.”
Två synpunkter avseende ordet facilitera inkom från Sven Gunnarsson och
Bo Herou. Ordet ändrades till underlätta och nytt utkast skickades ut till
gruppen igen den 9 dec. Därefter har det inte inkommit några nya
ändringsförslag eller andra synpunkter från gruppen.
Ekonomiska konsekvenser
Åtgärder för att uppnå intentionerna och ställningstagande kan vara
kostnadsdrivande i sina genomförande.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
13 januari 2021
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§ 9 forts.
Barnperspektivet
Livskvalitetsprogrammet har ett stort barn och ungdomsfokus. Stor vikt
ligger på generationsmålet, där det övergripande målet för miljöpolitiken är
att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen
är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges
gränser.
Det finns en egen rubrik i dokumentet som berör barnkonventionen.
Miljöperspektivet
Programmet tar stor hänsyn till miljöaspekterna både inom de 17 globala
hållbarhetsmålen samt de 16 nationella miljömålen.
Uppföljning
Programmet ska återrapporteras till kommunfullmäktige årligen och
aktualiseras varje mandatperiod.
Programmets intentioner och prioriteringar ska beaktas i verksamheternas
årliga verksamhetsplaner.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta livkvalitetsprogram för Tomelilla
kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson, handlingsid: Ks
2021.50.
Livskvalitetsprogram för Tomelilla kommun (ver2), handlingsid: Ks 2021.51.

Tidigare behandling

Kommunfullmäktige § 12/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att ett livskvalitetsprogram ska tas fram och
uppdrar till kommunstyrelsen att tillsätta en politisk referensgrupp.
Kommunstyrelsen § 21/2020:
Kommunstyrelsen beslutar att den politiska referensgruppen för
livskvalitetsprogrammet ska bestå av en ledamot per parti som är
representerat i kommunfullmäktige. Senast den 10 mars ska namn på
ledamoten lämnas från partiet till kanslichef Johan Linander.

Justerandes sign
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§ 9 forts.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 245/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Kommunstyrelsen § 163/2020:
Kommunstyrelsen beslutar återremittera livskvalitetsprogrammet till
referensgruppen.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Tomelilla den 13 januari 2021

Protokollsanteckning - Livskvalitetsprogram för Tomelilla kommun
Socialdemokraterna noterar att dokumentet, efter vårt yrkande om återremiss, har
kompletterats med den skrivning vi efterfrågade.
Vi anser dock fortfarande att tågordningen för framtagande och beslut av ett politiskt
dokument/program ska börja med ett politiskt beslut samt tillsättande av en politisk
styrgrupp eller referensgrupp. Det ska inte presenteras ett i stort sett färdigt förslag från
tjänstepersoner till politiken innan ett sådant beslut tagits.
Socialdemokraterna i Tomelilla
Sara Anheden
KS-gruppledare

Socialdemokraterna Tomelilla

socialdemokrater.tomelilla@telia.com
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Ksau § 10

Dnr KS 2020/203

Revisorernas granskning av ärendeprocessen i
kommunstyrelsen och familjenämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning

Revisorerna i Tomelilla kommun har den 26 november 2020 överlämnat en
granskning av ärendeprocessen till kommunstyrelsen och familjenämnden för
yttrande. Yttrandet ska vara revisorerna till handa senast den 1 februari 2021.
Till följd av granskningen har revisorerna lämnat följande
rekommendationer:
-

Dokumentera en processbeskrivning med tillhörande rutin för
viktigare moment för ärendehanteringsprocessen.
Vidare rekommenderas familjenämnden säkerställa rutinerna för
utskick av handlingar så att nämnd och utskott får ta del av dem i god
tid innan mötet.

Förvaltningen avger, genom kanslichef Johan Linander, följande
yttrande gällande kommunstyrelsen:
Förvaltningen konstaterar att revisorernas sammanfattande bedömning
gällande kommunstyrelsen är att det finns en ändamålsenlig ärendeprocess.
Revisorerna påpekar dock att det saknas skriftliga riktlinjer och rutiner, men
att det praktiska arbetssättet ändå är ändamålsenligt.
Kanslienheten har redan påbörjat arbetet med att ta fram en rutin för
ärendehanteringsprocessen. Detta är ett tämligen omfattande arbete eftersom
det finns en lång rad olika typer av ärenden som hanteras på lika många olika
sätt. Rutinen kommer att vara klar under första halvåret 2021.

Justerandes sign
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§ 10 forts.
Ekonomiska konsekvenser
Att ta fram en ny rutin medför en betydande arbetsinsats, men när rutinen
väl är färdig kan den förhoppningsvis bidra till en viss effektivisering.
Barnperspektivet

Förvaltningen har inte funnit att frågan berör barnperspektivet nämnvärt.
Miljöperspektivet

Förvaltningen har inte funnit att frågan berör miljöperspektivet nämnvärt.
Uppföljning

Kommunstyrelsen bör under 2021 följa upp hur revisorernas
rekommendation till kommunstyrelsen har genomförts.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2021.52.
Revisorerna § 55/2020, Revisorernas granskning av ärendeprocessen i
kommunstyrelsen och familjenämnden, handlingsid: Ks 2020.3719.
Missiv Ärendeprocessen Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2020.3616.
Rapport Granskning av ärendeprocessen Tomelilla, slutlig version,
handlingsid: Ks 2020.3615.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 288/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta
fram ett svar på granskningen.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Ksau § 11

Dnr KS 2020/172

Svar på medborgarinitiativ - Regelbunden skötsel av
hela Välabäcken och dess promenadstigar, inte bara i
området runt kommunhuset
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar besvara medborgarinitiativet enligt
förvaltningens yttrande.

Ärendebeskrivning

Anna-Lena Claëson har den 5 oktober 2020 inkommit med
medborgarinitiativ med följande lydelse:
”Området med gångstig längs Välabäcken mellan naturreservat vid
kolonistugornas damm och till naturreservat Skogsbacken eller rättare
området utom synhåll från kommunhuset/vid Östergatan rensas och sköts
regelbundet året om och promenadstig hålls iordning. Gör området till en
vacker och trevlig upplevelse i centrala Tomelilla.
Tomelilla tätort har en rinnande bäck som går igenom centrum. Politiken har
bestämt att Välabäcken och dammarna vid kolonistugorna och skogsbacken
ska vara naturreservat och därmed uppenbarligen förfalla och lämnas vind
för våg. Dock förutom dammarna vid kolonistugorna som enligt beslutet
skall rensas. Detta har dock enligt vad jag vet inte skett sedan beslutet togs.
Resultatet kan beskådas på plats.
Välabäcken i centrala Tomelilla som inte ingår i naturreservatet har låtits växa
igen och ser numera mer ut som en kloak än en rinnande bäck.
Omgränsande område kanter och gångstig har också helt vuxit igen. Av
någon för oss skattebetalare i Tomelilla kommun okänd anledning har dock
Välabäckens sträckning som kan beskådas av kommunala tjänstemän och
anställda politiker i kommunhuset rensats och skötts regelbundet.

Justerandes sign
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§ 11 forts.
I centrala Tomelilla utbjöds bostadsrätter tidigare under året. Intresset var
dock ej så stort att någon byggnation kom till stånd. Någon större
överraskning torde detta inte varit för tjänstemän och politiker i Tomelilla
kommun. Tomten som skulle bebyggas gränsade till ett äldre Teliahus och en
bäck som mer borde beskrivas som en kommunal kloak.
Österlenhem ska nu bygga om hyreshus ett stenkast bort från Östergatan
varvid tidigare rimliga hyror torde komma att kraftigt höjas. Tror politiker
och tjänstemän att intresset att betala dessa höjda hyror kommer att vara
stort med omgivande vandringsstråk.
Tomelilla tätorts skattebetalare vill också njuta av en vackert slingrande
Välabäck genom centrum. Det kan inte bara vara från kommunhuset detta
ska vara möjligt.
Genom att se vad andra kommuner gör med sina vattendrag torde man lätt
förstå vilken dragningskraft vatten har till människor. Några problem med
medel torde inte föreligga då nya tjänstemän anställs. Senast en
näringslivschef som tydligen ska basa över en näringslivsstrateg. Som
skattebetalare hade det varit betydligt större intresse att istället för att anställa
en ny ”pappersvändare” på kommunhuset få två ”vanliga
kommunalarbetare” som sköter Välabäcken och centrum i Tomelillas alla
centralorter.”
Förvaltningen förslag på yttrande
Dammen vid kolonistugorna kommer att rensas inom kort. Staketet runt
dammen planeras att renoveras 2021, så även bäcken mellan dammen och
Välabadet. Den delen av Välabäcken som passerar Skogsbacken har rensats
på bråte och främmande objekt under 2020 och stora delar av gångstigarna
underhålls redan regelbundet både i Skogsbacken och även vid
koloniområdet.
Välabäcken har tillflöde från omgivande landsbygd vilket påverkar flöden
och vattenkvalitet inne i Tomelilla. Välabäcken påverkas också av
klimatförändringar med ökade och snabbare flöden i tätortens
dagvattensystem. Delar av arbetet med Välabäcken måste därför ske i nära
samarbete med både VA-bolaget och Vattenråden, och vissa åtgärder
genomförs därför på längre sikt.
Fullmäktige har den 9 november 2020 avsatt investeringsmedel för
Välabäcken varför vissa åtgärder kommer att kunna genomföras 2021.
Justerandes sign
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§ 11 forts.
Ekonomiska konsekvenser
De åtgärder som åsyftas i medborgarinitiativet överstiger de investeringar och
de driftmedel som verksamheten har att tillgå.
Barnperspektivet
Tillgängliga gångstigar samt en attraktiv natur lockar till rörelse för stora och
små.
Miljöperspektivet
För rensning av vattendrag och vattensamlingar krävs försiktighet för att inte
störa de naturvärden som existerar. Noga planering vid varje insats krävs.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att
besvara medborgarinitiativet enligt förvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag

Sbn § 118/2020, Svar på remiss - Medborgarinitiativ - Regelbunden skötsel
av hela Välabäcken och dess promenadstigar, handlingsid: Ks 2020.4022.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 238/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarinitiativet till
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för
yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden § 118/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att
besvara medborgarinitiativet enligt förvaltningens yttrande.
_________

Beslutet skickas till:
Anna-Lena Claëson
Balanslistan/Patrik Månehall

Justerandes sign
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Ksau § 12

Dnr KS 2020/167

Svar på medborgarinitiativ - Hundrastgård i Smedstorp
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera medborgarinitiativet
till förvaltningen för ny beredning.

Ärendebeskrivning

Nina Edstrand har den 21 september 2020 inkommit med
medborgarinitiativ med följande lydelse:
”Smedstorps byalag och bygdegårdsförening har fått in önskemål från
byborna om en hundrastgård i Smedstorps by. Detta önskemål kommer från
flera håll då man vill ha en plats att låta sin fyrtassade kompis springa lös.”
Förvaltningen förslag på yttrande.
Ett förslag som gynnar invånarna i Smedstorp och främjar en social
mötesplats. I nuvarande budget för samhällsbyggnadsnämnden finns det
dock inte utrymme för en investering av detta slag.
Samhällsbyggnad uppskattar investeringskostnaden för den aktuella
hundrastgården till ca 200 000 kronor.
Därutöver tillkommer drift och underhållskostnader med 5 000 - 10 000
kronor per år
Förvaltningens förslag till beslut är att frågan hanteras av
investeringsberedningen och budgetberedningen för budgetåret 2022.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget kommer att öka investeringbehovet samt öka driftsbudgeten.
Barnperspektivet
Inga konsekvenser.
Miljöperspektivet
Förslaget bedöms inte påverka miljön negativt.

Justerandes sign
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§ 12 forts.
Uppföljning
Förvaltningen anser inte att en uppföljning av medborgarinitiativet behövs.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att svara enligt
förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Sbn § 119/2020, Svar på remiss - Medborgarinitiativ - Hundrastgård i
Smedstorp, handlingsid: Ks 2020.4023.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 237/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarinitiativet till
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för
yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden § 119/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att svara enligt
förvaltningens förslag.

Förslag till beslut under sammanträdet

Leif Sandberg (C) yrkar att ärendet ska återremitteras till förvaltningen för ny
beredning.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:
Kanslichef Johan Linander
Balanslistan/Patrik Månehall

Justerandes sign
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Ksau § 13

Dnr KS 2020/164

Svar på motion angående bikupor
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionens första att-sats och bifalla
motionens andra att-sats.

Reservation

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

Ärendebeskrivning

Inger Åbonde (S) har den 16 september 2020 lämnat in en motion
angående bikupor med följande lydelse:
” Det finns flera exempel i städer och samhällen både i Sverige och i andra
länder som har biodlingar, bl a på tak. Fördelar med att ha biodlingar i städer
är att bina får en större tillgång till en variation av växter, och att det inte
används särskilt stora mängder bekämpningsmedel. Desto fler gånger ett bi
besöker en äppelblomma, desto större blir nämligen frukten!
Pollinatörerna (främst bin, humlor, flugor, skalbaggar och fjärilar) har
minskat kraftigt de senaste åren på grund av att de växter som ger nektar och
pollen har minskat i antal, liksom de miljöer som de kan övervintra i. Alltför
välskötta miljöer minskar den biologiska mångfalden och pollinatörernas
livsmiljöer. Variationsrika miljöer med ytor som ängar och perennrabatter
gynnar den biologiska mångfalden och kan utgöra viktiga livsmiljöer för
pollinatörer.
Många kommuner uppmuntrar och ger tillstånd för placering av bikupor på
kommunal mark och t. ex i rondeller. Den som äger kuporna är ansvarig för
sina kupor och bin.
Det finns också kommuner med egna bikupor. Tomelillas kommunhus vätter
mot ett parkområde och vore en utmärkt plats för en kupa.

Justerandes sign
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§ 13 forts.
Vi yrkar med bakgrund av ovanstående
att
Tomelilla kommun, som ett gott föredöme, installerar en eller flera
bikupor på kommunhusets ”bakgård” eller annan lämplig plats.
att

Tomelilla kommun uppmuntrar andra (privatpersoner, företag och
föreningar) till liknande initiativ.”

Yttrande samhällsbyggnadsverksamheten:
I samband med det kommande LONA-projektet med vilda pollinatörer och
blommande ängar kan vi uppmuntra enskilda medborgarna, föreningar och
skolor att placera ut tex insektshotell eller skapa andra åtgärder som gynnar
insekter bin och humlor livsmiljöer inom projektets ram.
Ekonomiska konsekvenser
För samhällsbyggnadsnämnden innebär förvaltningens förslag till beslut inga
ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Ger möjlighet för högre upplevelsevärden för barnen.
Miljöperspektivet
Konsekvenserna för miljön och den biologiska mångfalden är positiva.
Uppföljning
Ärendet bedöms inte vara av den art att uppföljning är behövlig.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsens
arbetsutskott
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen i
den första att-satsen medan att bifalla den andra att-satsen utifrån
samhällsbyggnadsverksamhetens yttrande i denna skrivelse.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämnden § 120/2020, handlingsid: Ks 2020.4024.

Tidigare behandling

Kommunfullmäktige § 128/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Justerandes sign
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§ 13 forts.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 234/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för
yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden § 120/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen i
den första att-satsen medan att bifalla den andra att-satsen utifrån
samhällsbyggnadsverksamhetens yttrande i denna skrivelse.

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

Leif Sandberg (C) yrkar bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslistan/Patrik Månehall

Justerandes sign
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Ksau § 14

Dnr KS 2020/156

Svar på motion om språkkrav i svenska för anställning
inom äldreomsorgen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen eftersom det framgår av
förvaltningens utredning att det redan finns språkkrav vid såväl anställning i
kommunen som hos den entreprenör som kommunen anlitar för delar av
utförandet.

Reservation

Per Gustafsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande om bifall till
motionen.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 oktober 2020 att remittera
motionen till förvaltningen för beredning och därefter till vård och
omsorgsnämnden för yttrande.
Per Gustafsson (SD) och Thony Blomgren (SD) har lämnat in motion
om språkkrav i svenska för anställning inom äldreomsorgen med
följande lydelse:
”Det är positivt att personer med utländsk bakgrund väljer att arbeta inom
omsorgen, men då krävs det givetvis att språkkunskaperna i svenska är
tillräckliga.
Den som behöver vård och omsorg ska känna sig trygg i att förstå vad
personalen säger och menar, men även att själv bli förstådd. Detta handlar
främst om vårdtagarens tillit och trygghet, vilket är fundamentalt och högst
rimligt att avkräva omsorgen.

Justerandes sign
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§ 14 forts.
Otillräcklig kunskap i svenska hos personal kan betyda reell fara för att
brukaren inte får den vård & omsorg vederbörande behöver och förväntas
få. Därtill utgör språkförbistring risk för misstag av vårdplan och vid
medicinering, vilket under rådande pandemi är än mer viktigt vilket kan vara
direkt avgörande för enskilda brukare.
Vidare riskerar övrig personal merarbete då de utöver sina ordinarie
arbetsuppgifter kan tvingas agera pedagog, kontrollant och kommunikatör åt
kollegor som brister i svenska. Ett merarbete och ansvar som ger ökad
arbetsbelastning, vilket i sin tur riskerar att ge utbrändhet och sjukskrivningar
som följd.
Det fackliga organet, Kommunalarbetaren har tidigare skildrat ett antal
incidenter och arbetsmiljöproblem direkt kopplat till språkförbistringar, ex
hur personal inte klarar att svara i telefon, formulera avvikelser och
dokumentera på svenska https://ka.se/2018/06/12/stora-sprakproblem-ialdreomsorgen/Enligt Expressen & TT den 10/7 redogör man att Coronapandemin kan ha förvärrats bland våra äldreboende pga svag svenska.
https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/svag-svenska-kan-hapaverkat-covidvard/
Tomelilla kommun ska vara en attraktiv vård- och arbetsgivare, men även en
integrationsskapande aktör. För att bibehålla och öka denna attraktion bör
kommunen i samband med rekrytering, av såväl vikarierande- som ordinarie
personal, inbegripa betryggande språkkunskaper i svenska i sin
kravspecifikation. Lämpligen torde Tomelilla kommunen ställa motsvarande
krav på externa aktörer som kommunen upphandlar.
Språkkunskapen kan exempelvis vidimeras genom ett obligatoriskt språktest i
nivå med Socialstyrelsens rekommendationer för godkänd svenska på
gymnasienivå som minimikrav. Denna pretention torde även företes redan
anställd personal tillsammans med erbjudan om betald svenskautbildning.
Allt för att upprätthålla tillit och kvalitet åt våra enskilda vårdtagare, men
även för minskad arbetsbörda, ökad kunskap och stolthet hos vårdpersonal i
vår kommun.
Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att
kommunfullmäktige beslutar:
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§ 14 forts.
-

Att ge Vård- och Omsorgsnämnden i uppdrag att arbeta fram plan för
ett obligatoriskt språktest med språkkrav minst enligt Socialstyrelsens
rekommendationer vid rekrytering av såväl tillfällig- som ordinarie
personal inom all äldreomsorg.

-

Att ge Vård- och Omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram plan för att
säkerställa att all omsorgspersonal, såväl nuvarande som framtida,
äger språkkunskaper åtminstone i enlighet med Socialstyrelsens
rekommendationer.”

Förvaltningen, genom socialchef Camilla Andersson, har genomfört en
utredning av de yrkanden Sverigedemokraterna lämnat i sin motion
och kommit fram till följande:
När det gäller ej legitimerade yrken så är det förvaltningens bedömning att
det finns tillräckligt stöd för att leva upp språkkravet. Socialstyrelsens
föreskrift SOSFS 2011:12 Grundläggande kunskaper hos personal som
arbetar i socialtjänstens omsorg av äldre, innefattar allmänna råd på att
personal ska ha en förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska.
Till stöd vid rekrytering och bemanning finns Chefsportalen samt
kommunens övergripande Riktlinje för rekrytering i Tomelilla kommun
tillsammans med dokument för upprättande av behovsanalys, kravprofil och
stöd vid referenstagning. Utöver stöd i dokument och Chefsportal finns den
centrala rekryterings- och bemanningsenheten som ska kvalitetssäkra
kommunförvaltningens rekryteringar och bemanningar.
Inte att förglömma är intervjutillfället med kandidaterna där arbetsgivaren ges
tillfälle att närmare undersöka och i samtalen säkerställa kandidaternas
kvalifikationer och kompetenser såväl utbildningsmässiga som yrkesmässiga.
Denna kontroll sker idag både skriftligt och muntligt.
I avtalet med våra entreprenörer Förenade Care så finns krav på
språkkunskap under avsnittet som innefattar personalens kompetens.
Ekonomiska konsekvenser
Att bereda och yttra sig över motionen får i detta fall inga ekonomiska
konsekvenser.
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§ 14 forts.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
Uppföljning ingår inte i uppdraget från ksau.

Vård och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsens
arbetsutskott

Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka motionen eftersom det framgår av
förvaltningens utredning att det redan finns språkkrav vid såväl anställning i
kommunen som hos den entreprenör som kommunen anlitar för delar av
utförandet.

Beslutsunderlag

Vård och omsorgsnämnden § 93/2020, handlingsid: Ks 2020.4025.

Tidigare behandling

Kommunfullmäktige § 121/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 232/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till
förvaltningen för beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden för
yttrande.
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 69/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka motionen eftersom det framgår av
förvaltningens utredning att det redan finns språkkrav vid såväl anställning i
kommunen som hos den entreprenör som kommunen anlitar för delar av
utförandet.
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§ 14 forts.
Vård och omsorgsnämnden § 93/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka motionen eftersom det framgår av
förvaltningens utredning att det redan finns språkkrav vid såväl anställning i
kommunen som hos den entreprenör som kommunen anlitar för delar av
utförandet.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per Gustafsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Leif Sandberg (C) yrkar bifall till vård och omsorgsnämndens förslag.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslistan/Patrik Månehall
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Ksau § 15

Dnr KS 2020/221

Motion - Öka folkhälsan
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för
yttrande.

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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§ 15 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till
förvaltningen för beredning och till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige § 175/2200, handlingsid: Ks 2020.4009.

Tidigare behandling

Kommunfullmäktige § 175/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadsnämnden
Balanslista/Patrik Månehall
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Dnr KS 2020/230

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 remittera medborgarinitiativet till
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för
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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§ 16 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.

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Medborgarinitiativ - Svävande övergångställen och skyltar med knut,
handlingsid: Ks 2021.54.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadsnämnden
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 17

Dnr KS 2021/4

Redovisning av anmälningsärenden ksau 13 januari
2021
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärendena till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

1. Protokoll 2020-12-09, §§ 177-193, från kommunstyrelsen.
2. Protokoll 2020-12-10, §§ 59-62, från revisorerna.
3. Protokollsutdrag 2020-12-10, § 61, från revisorerna - yttrande gällande
bisysslor i Tomelilla kommun.
4. Protokoll 2020-12-10, §§ 72-80, från Tomelilla-Ystad-Sjöbo
överförmyndarnämnd.
5. Protokoll 2020-12-11, §§ 112-125 från samhällsbyggnadsnämnden.
6. Protokollsutdrag 2020-12-14, § 263, från kommunfullmäktige
Simrishamn Österlen – Renhållningsordning 2021-2030.
7. Protokollsutdrag 2020-12-14, § 264, från kommunfullmäktige
Simrishamn Österlen – Översyn av lokala hälsoskyddsföreskrifter.
8. Protokollsutdrag 2020-12-14, § 266, från kommunfullmäktige
Simrishamn Österlen – Politiska sammanträden på distans.
9. Protokoll 2020-12-15, §§ 65-72, från kultur- och fritidsnämnden.
10. Från Österlen VA AB, den 14 december 2020, har inkommit Beslut
om VA-taxa och investeringsbudget.
11. Information från Trafikverket den 2020-12-14 – Information om
Trafikverkets pågående arbete med utpekande av riksintressen för
kommunikationer.
12. Protokoll 2020-12-15, §§ 33-43, från Sydöstra Skånes
Samarbetskommitté.
13. Protokollsutdrag 2020-12-15, § 35, från Sydöstra Skånes
Samarbetskommitté – Uppföljning av budget för SÖSK för 2020.
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§ 17 forts.
14. Protokollsutdrag 2020-12-15, § 36, från Sydöstra Skånes
Samarbetskommitté – Budget för SÖSK för 2021.
15. Protokollsutdrag 2020-12-15, § 37, från Sydöstra Skånes
Samarbetskommitté – Culinary Heritage.
16. Protokollsutdrag 2020-12-15, § 38, från Sydöstra Skånes
Samarbetskommitté – South Baltic Corners Youth Project.
17. Protokoll 2020-12-16, §§ 285-299, från kommunstyrelsens
arbetsutskott.
18. Protokoll 2020-12-17, §§ 88-101, från vård och omsorgsnämnden.
19. Protokollsutdrag 2020-12-18, § 120, från familjenämnden –
Uppföljning av privata utförare.
20. Sveriges Kommuner och Regioner – meddelande från styrelsen nr
20/2020 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR) inom området psykisk hälsa och suicidprevention
2021-2022.
21. Sveriges Kommuner och Regioner – meddelande från styrelsen nr
24/2020 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner
och Regioner om Välfärdsteknik med de äldre i fokus 2021.
22. Meddelande 2020-12-21 från Vårdföretagarna Almega AB – angående
statsbidrag för att ekonomiskt stödja vården och omsorgen till följd
av sjukdomen covid-19.
23. Meddelande 2020-12-22 från Länsstyrelsen Stockholm – Förfrågan
om medverkan i kampanj.
24. Meddelande 2020-12-22 från Svenska Ridsportförbundet – Skärpta
restriktioner hot mot hästvälfärd.
25. Meddelande 2020-12-23 från Tomelillabor – Ärende: Skarpa
Medborgarförslag för en bättre, aktivare kommunvision.
26. Julbrev 2020 – Sydöstra Skånes Samordningsförbund.
27. Protokollsutdrag från Lunds kommun, kommunstyrelsen 2020-12-02,
§ 378 - Genomgripande utredning av Fritt Sök till gymnasieskolan.
28. Information om barn med funktionsnedsättning – Alla barn måste
kunna bli hörda.
29. Öppet brev till ansvariga inom skolan – barn och ungdomars
arbetsmiljö i skolan med anledning av covid-19.
30. Förslag gällande byggnationer av Energiproduktion genom
"Miljövänlig Geotermisk Energi"
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§ 17 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärendena till
handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, handlingsid: Ks 2021.53.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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