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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Övriga närvarande:

3 februari 2021

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Kanslichef Johan Linander
Säkerhetssamordnare Helena Berlin
HR-chef Johan Lexfors
Näringslivschef Henrik Lundblad
HR-strateg Liselotte Skoglund
HR-strateg Linnea Olsson
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
Kommunpolis Mikael Svenson (egen dialogpunkt)
Kommunpolis Birthe Parkhagen (egen dialogpunkt)

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 18
Dialoger och informationsärenden
§ 19
Revisorernas uppföljning av 2018 års fördjupade granskningar
§ 20
Yttrande Naturreservat Fyledalen
§ 21
Svar på medborgarinitiativ - Hundrastgård i Smedstorp
§ 22
Anmälningsärenden ksau 3 februari 2021
_________

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
3 februari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 18

Dnr KS 2021/3

Dialoger och informationsärenden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till
handlingarna

Ärendebeskrivning

Kommunpoliserna Mikael Svensson och Birthe Parkhagen samt
säkerhetssamordnare Helena Berlin informerar bland annat om följande:
- Redovisning av trygghetsmätningen som gjordes hösten 2020. 62% av
de 900 som fick enkäten besvarade den. Enkäten är uppdelad på 300
personer i vardera Tomelilla centrala tätort, Tomelilla övrig tätort och
Tomelilla övrigt.
- Det är totalt sett ett bättre resultat än föregående år, från 2,53 2019 till
2,09 2020, men det finns fortfarande vissa värden som är
oroväckande höga, speciellt i centrala tätorten. Tomelilla kommun har
fortfarande sämst resultat i sydöstra Skåne inklusive Skurup.
- Utomhusstörningar och fordon som kör för fort samt otrygghet att
vara ensam ute sena kvällar har sämst värden, men det är ändå
förbättringar från föregående år.
- Arbetsutskottet tackar Mikael Svensson för sin tid som tf.
kommunpolis och välkomnar Birthe Parkhagen som ska dela sin tid
mellan Simrishamn och Tomelilla tills ny ordinarie kommunpolis är
på plats i Tomelilla.
Säkerhetssamordnare Helena Berlin informerar bland annat om följande:
- Arbetet med krigsplacering har fortgått. Verksamheterna har
rapporterat in 88 personer som är nyckelpersoner och därför bör
krigsplaceras. Det kommer först att behövas en facklig förankring och
sedan kommer personerna att krigsplaceras.
- Detta är ett första steg och senare får vi gå vidare med hela det jobb
som krävs för att göra en krigsbemanning.
- Förtroendevalda krigsplaceras inte.
- VA-bolaget har fått erbjudande om hjälp med deras krigsplaceringar.
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
3 februari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 18 forts.
HR-chef Johan Lexfors samt HR-strategerna Liselotte Skoglund och Linnea
Olsson informera bland annat om följande:
- Förvaltningsövergripande OSA-mål (Organisatorisk och social
arbetsmiljö) för 2021 och 2022. Fokus kommer att ligga på
meningsfulla arbetsplatsträffar.
- Inom arbetet med att göra Tomelilla kommun till en ännu attraktivare
arbetsgivare så har HR tittat på en möjlighet att erbjuda
personalmiljöbil. Ska vara kostnadsneutralt för kommunen.
Arbetsutskottet är positiva till att förvaltningen går vidare med frågan.
- Diskussion om arbetstagare ska få göra en TBE-vaccinering på
arbetstid. Så är det redan för en del anställda inom Samhällsbyggnad
så ur ett rättviseperspektiv bör även andra grupper få den möjligheten.
- Förslag presenteras också om en friskvårdstimme i veckan för alla
anställda. Förvaltningen kommer att gå vidare med en testverksamhet.
- Vidare föreslås pensionsrådgivning under arbetstid som en
personalförmån. Vill nå yngre anställda, att fler funderar på sin
pension långt innan det är dags att gå i pension.
Näringslivschef Henrik Lundblad informerar bland annat om följande:
- Genomgång av det arbete som görs kring kommunikation med
näringslivet, samarbete med Samhällsbyggnad där många av
näringslivets frågor hamnar och hur den del av näringslivet som har
drabbats hårdast av covid-19 kan stöttas.
- Arbetet med centrum- och tätortsutveckling fortgår. I tätorten finns
inte samma självklara samarbetspartner som i byarna. Har tagit fram
en plan för att öka engagemanget hos kommuninvånarna. Vill ha en
utökad dialog och en ”kick-off” med fastighetsägare, förtroendevalda
och tjänstepersoner. Diskussion om hur medborgarna kan mötas och
involveras.
- Diskussion om hur vi ska involvera våra bolag och förbund i
näringslivsarbetet.
- Behöver få en högre ambition och tydligare strategi gällande mark och
exploatering.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
3 februari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 18 forts.
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson informerar bland annat om följande:
- Kort sammanfattning av resultatet i Kommunkompassen. I
eftermiddag får vi en grundläggande redovisning av SKR.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till
handlingarna

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2021.447.
_________

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
3 februari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 19

Dnr KS 2021/21

Revisorernas uppföljning av 2018 års fördjupade
granskningar
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta
fram ett förslag på yttrande.

Ärendebeskrivning

På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat huruvida
de rekommendationer som lämnats i samband med fyra utvalda granskningar
som genomfördes 2018 har haft någon effekt. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2020.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen,
familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden till viss del har vidtagit
åtgärder utifrån rekommendationerna i den tidigare granskningen avseende
kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivs av
privata utförare. Revisorerna bedömer även att kultur- och fritidsnämnden
till viss del har vidtagit åtgärder utifrån rekommendationerna i den tidigare
granskningen avseende kultur- och fritidsnämndens styrning, ledning,
uppföljning och kontroll.
Vidare bedöms att kommunstyrelsen har vidtagit vissa åtgärder men att ett
antal rekommendationer från den tidigare granskningen angående lärarnas
arbetsmiljö fortfarande inte har åtgärdats. Bedömningen är att
kommunstyrelsen i huvudsak har vidtagit åtgärder utifrån
rekommendationerna i den tidigare granskningen gällande kommunstyrelsens
hantering av projekt finansierade av EU-medel.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
3 februari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 19 forts.
Revisorerna behandlade bifogad revisionsrapport vid sitt sammanträde 202101-19 och beslutade att översända rapporten till kommunstyrelsen,
familjenämnden, kultur- och fritidsnämnden samt vård- och
omsorgsnämnden för yttrande samt till kommunfullmäktige för kännedom.
Kommunstyrelsens och nämndernas yttranden ska vara revisorerna tillhanda
senast 2021-03-10.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta
fram ett förslag på yttrande.

Beslutsunderlag

Revisorerna § 2/2021, handlingsid: Ks 2021.414.
Uppföljning av granskningar genomförda 2018 - Tomelilla kommun,
handlingsid: Ks 2021.104.
Missiv Uppföljningsgranskning Tomelilla, handlingsid: Ks 2020.105.

Tidigare behandling

Revisorerna § 35/2020:
Revisorerna beslutar fastställa projektplan för uppföljning av 2018-års
granskningar och att ge KPMG AB i uppdrag att genomföra granskningen.
Revisorerna § 2/2021:
Revisorerna beslutar följande:
-

Att godkänna granskningsrapport ” Uppföljning av granskningar
genomförda 2018 - Tomelilla kommun” med handlingsid: Ks
2021.104.
- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse med
handlingsid Ks 2021.105 till kommunstyrelsen, familjenämnden, vård
och omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för yttrande
senast 2021-03-10 samt till kommunfullmäktige för kännedom.
_________

Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
3 februari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 20

Dnr KS 2021/23

Yttrande Naturreservat Fyledalen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar yttra sig i enlighet med
förvaltningens förslag med följande tillägg:
Tomelilla kommun är negativ till att området som arrenderas och sköts av
Äventyr på Österlen pekas ut som allmän rastplats.
Tomelilla kommun är likaså negativ till att järnvägsspåren ska kunna
användas som vandringsled.
Tomelilla kommun vill också poängtera att Länsstyrelsen behöver ta hänsyn
till att fler besöker naturreservatet med anledning av pandemin. Fler besökare
i våra naturreservat är positivt, men det kräver också faciliteter såsom
parkeringsplatser, toaletter och grillplatser för att klara besökstrycket.

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen har tagit fram förslag till beslut om ändrade föreskrifter och
ändrad geografisk utbredning samt skötselplan för naturreservatet Fyledalen i
Tomelilla, Ystad och Sjöbo kommuner.
Naturreservatet berör följande fastigheter: Baldringetorp 1:1, 1:3, 2:3, 21:1,
21: 2, Benestad 2: 1, Högestad 4:1, 16:1, 28:2, 36:1, Högestadmölla A 1:1,
Ramsåsa 1:1, 12:2, Röddinge 7:12, 15:2, Skvattemölla 1:1. Stenby 25:11, 30:1
och Välleröd 2:10 i Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner.
Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild
rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom
reservatsområdet. Naturreservatets gränser ska märkas ut i fält enligt
Naturvårdsverkets anvisningar.
Alla remisshandlingar finns på länsstyrelsens hemsida under rubriken
”Förslag på nya områden och nya beslut” på följande adress:
http://www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
3 februari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 20 forts.
Innan beslut om bildande av naturreservat sker ska Länsstyrelsen enligt 24 §
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken med mera
förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till marken att inom viss tid
yttra sig över förslaget.
Tomelilla kommun bereds att senast den 15 februari 2021, tiden har förlängts
från den 25 januari 2021, komma in med eventuella synpunkter på eller
invändningar mot Länsstyrelsens förslag. Efter det datumet fortsätter
handläggningen av ärendet även om kommunen inte lämnat något yttrande.
Förvaltningens, genom hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson, förslag
till yttrande:
Tomelilla kommun är markägare till det område (Ramsåsa 12:2) vid
banvaktsstugan som pekas ut i delområde Ö4. Ett område som arrenderas
och sköts av Äventyr på Österlen.
Företaget har på området byggt en rastplats med toalett för sina kunder, en
anläggning som även ska vara tillgänglig för allmänheten. Företaget står idag
för kostnaderna av löpande underhåll såsom latrintömning och städning av
området.
I kartbilaga A pekas platsen ut som rastplats med eldstad, ett förslag som
kommer att minska tillgängligheten för företagets kunder, samt lägga
ytterligare kostnader för drift och underhåll på Äventyr på Österlen. Att i
strandskyddsdispensen villkora att platsen ska vara tillgänglig för allmänheten
är inte samma som att peka ut platsen i kartan som tillgänglig. Åtgärden
kommer att innebära fler besökare och då följaktligen större slitage och
underhålla på företagets anordningar. Det är inte rimligt att lägga dessa
förutsättningar på en enskild näringsidkare.
Underlaget och kartan beskriver inte heller i detalj hur besökare ska få
tillgång till området, eftersom banvaktsstugan är obebodd finns risk för ökad
förstörelse och nedskräpning om området blir allmänt känt.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
3 februari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 20 forts.
Med detta i beaktande har kommunen svårt att ställa sig bakom utpekandet
av området som rastplats. Detta även om platsen pekas ut i förstudie
”Friluftsliv i Fyledalen”. I förstudien klargörs att; ”Förstudien mynnade i en
generell identifiering av möjliga platser och idéer för utveckling. Det gör att det inte här har
varit lämpligt att peka på specifikt ansvar i förhållande till framtida insatser kring
friluftsliv och tillgängliggörande. Inom ramen för det som tas upp och föreslås i denna
förstudie ligger det snarare i respektive organisations intresse att driva frågor och genomföra
åtgärder kring friluftsliv i dalen vidare.”
I förstudie ”Friluftsliv i Fyledalen” hänvisas även till ett förslag avseende att
använda järnvägsspåren som vandringsled. I skötselplanen för naturreservatet
Fyledalen i Tomelilla, Ystads och Sjöbo kommuner samt bevarandeplan för
Natura 2000-området Fyledalen finns inte detta utpekat.
Kommunen vill tydliggöra att om en sådan åtgärd planeras eller föreslås i
framtiden behöver det föregås av en konsekvensutredning, gällande
tillgänglighet och säkerhet.
I övrigt har Tomelilla kommun inget att erinra gällande förslag till ändrad
geografisk utbredning av naturreservatet Fyledalen i Tomelilla, Ystad och
Sjöbo kommuner.
Ekonomiska konsekvenser
Om förslaget gällande utpekande av rastplats på fastighet 12:2 genomförs
kan det innebära ekonomiska konsekvenser för kommunen. Vidare utredning
behövs för att se över konsekvenserna.
Barnperspektivet
Möjligheter till aktivt friluftsliv och rörelse är bra ur ett barnperspektiv och
för folkhälsan, även bevarande av naturvärden är positivt ur ett långsiktigt
perspektiv för kommande generationer.
Miljöperspektivet
Bevarande och förstärkning av naturvärden är positivt ur miljöhänsyn. Även
möjligheter till aktivt friluftsliv och rörelse är bra för folkhälsan.
Uppföljning
Följs upp vid antagande av föreskrifter från Länsstyrelsen Skåne.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
3 februari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 20 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar yttra sig i enlighet med
förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson, handlingsid: Ks
2021.449.
Föreläggande inkl. bilagor, handlingsid: Ks 2021.448.

Förslag till beslut under sammanträdet

Leif Sandberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tilläggen att
Tomelilla kommun är negativ till att området som arrenderas och sköts av
Äventyr på Österlen pekas ut som allmän rastplats, att Tomelilla kommun
likaså är negativ till att järnvägsspåren ska kunna användas som vandringsled,
samt att Tomelilla kommun också vill poängtera att Länsstyrelsen behöver ta
hänsyn till att fler besöker naturreservatet med anledning av pandemin. Fler
besökare i våra naturreservat är positivt, men det kräver också faciliteter
såsom parkeringsplatser, toaletter och grillplatser för att klara besökstrycket.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen i Skåne län
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
3 februari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 21

Dnr KS 2020/167

Svar på medborgarinitiativ - Hundrastgård i Smedstorp
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar besvara medborgarinitiativet med
att det överlämnas till investeringsberedningen för beredning av huruvida
medel kan avsättas så att byalaget själv ska kunna bygga en hundrastgård.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar också ge investeringsberedningen i
uppdrag att bereda huruvida motsvarande lösning kan genomföras i Brösarp,
Onslunda och Lunnarp.

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.”
Samhällsbyggnadsnämnden, § 119/2020, föreslog kommunstyrelsens
arbetsutskott att besvara medborgarinitiativet i enlighet med 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.”

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
3 februari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 21 forts.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 januari 2021, § 12/2021,
att återremittera medborgarinitiativet till förvaltningen för ny beredning.
Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, avger följande
yttrande:
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 13 januari 2021
diskuterades huruvida medel kan avsättas så att byalaget kan projektera och
bygga en hundrastgård i Smedstorp istället för att kommunen gör det. Detta
kan bli en mer resurseffektiv lösning och ger ett starkt lokalt inflytande i
frågan.
Förvaltningen föreslår därför att medborgarinitiativet ska överlämnas till
investeringsberedningen för beredning av huruvida medel kan avsättas så att
byalaget i Smedstorp själv kan bygga en hundrastgård.
Investeringsberedningen ska också bereda huruvida motsvarande lösning kan
genomföras i Brösarp, Onslunda och Lunnarp.
Ekonomiska konsekvenser

Investeringsberedningen ska tillsammans med Samhällsbyggnad se över
vilken summa som är rimlig för att byalagen ska kunna iordningsställa
hundrastgårdar i Smedstorp, Brösarp, Onslunda och Lunnarp.
Barnperspektivet

Det är trevligt både för vuxna och barn att kunna ta sin hund till en
hundrastgård.
Miljöperspektivet

Givetvis ska hundbajs plockas upp av ägaren oavsett om hunden rastas inom
eller utom en hundrastgård.
Uppföljning

Investeringsberedningen följer upp frågan.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar besvara medborgarinitiativet med
att det överlämnas till investeringsberedningen för beredning av huruvida
medel kan avsättas så att byalaget själv ska kunna bygga en hundrastgård.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
3 februari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 21 forts.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar också ge investeringsberedningen i
uppdrag att bereda huruvida motsvarande lösning kan genomföras i Brösarp,
Onslunda och Lunnarp.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2021.454.

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.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 12/2021:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera medborgarinitiativet
till förvaltningen för ny beredning.
_________

Beslutet skickas till:
Nina Edstrand
Investeringsberedningen
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
3 februari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 22

Dnr KS 2021/4

Anmälningsärenden ksau den 3 februari 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärendena till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

1. Protokoll den 25 januari 2021 §§ 1-7 från Sydöstra Skånes
Räddningstjänst.
2. Protokoll den 21 januari 2021, §§ 1-7 från Tomelilla-Ystad- Sjöbo
överförmyndarnämnd.
3. Information 20 januari 2021 ifrån Kommunalförbundet AV Media
Skåne till medlemskommunerna.
Förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media Skåne.
4. Nationella vårdkompetensrådet - Examinerade inom vårdutbildningar
– prognoser på 1, 2 och 3 års sikt – januari 2021.
5. Protokoll den 13 januari 2021, §§ 1-17 från kommunstyrelsens
arbetsutskott.
6. Budgetmaterial 2021 med planår 2022-2024 för YstadÖsterlenregionens Miljöförbund.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärendena till
handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, handlingsid: Ks 2021.456.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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