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Övriga närvarande från förvaltningen
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Kanslichef Johan Linander
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kvalitets- och utvecklingsledare Madeleine Dexe Andersson
Nämndsekreterare Johanna Kandell
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Ändringar i föredragningslistan
Dialoger och informationsärenden
Informationsärende - Fråga om statsbidrag för äldre från pensionärsråden
Informationsärende - Lokalbehov överförmyndarenheten
Beslut om visionsmedel - vårterminen 2022
Rutin för återrapportering till kommunfullmäktige
Revisorernas granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut
Svar på förfrågan från Hörby kommun om samgående i gemensam
överförmyndarnämnd och enhet
Svar på remiss angående Länsstyrelsen Skånes materialförsörjningsplan
Återrapport utfasning av plastprodukter
Ny detaljplan för Duvan 26 och Duvan 31
Detaljplan del av kv Tallen samt om köp av del av Tomelilla 237:78
Svar på motion - Minska andelen hårdgjorda ytor i centrala Tomelilla
Svar på motion - Räddningstjänst i beredskap
Svar på medborgarinitiativ - Nya mål/nät på gamla idrottsplatsen vid Malmövägen.
Anmälningsärenden ksau den 13 juni 2022
Förfrågan från Norra Björstorps Byalag om Koboen
Värdby Österlen Lyser
Medborgarbudget
_________
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Ksau § 97

Ändringar i föredragningslistan
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar göra följande ändringar i
föredragningslistan:

Under punkt 3 ”Dialoger och informationsärenden” tillkommer punkterna ”Leader
Östra Skåne”, ”Biljetter Drakamöllan” och ”Mobil toalett på Torget i Tomelilla
tätort”.
Beslutsärenden:
Förfrågan från Norra Björstorps Byalag om Koboen
Värdby Österlen Lyser
Medborgarbudget

Signature reference: 1114fff5-cbe2-49a6-b555-5fd017cba2cd
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Ksau § 98

Dnr KS 2022/3

Dialoger och informationsärenden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Budgetberedning:

Genomgång av budgetförutsättningar; ekonomichef Elisabeth Wahlström
-

Statsbidragen har påverkat utfallen betydligt de senaste åren.

-

Med anledningen av utvecklingen i omvärlden med ökade energipriser och
krig i Ukraina har SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV) ändrats
från 2,9 % i februari 2022 till 5 % i april 2022.

-

I slutet av augusti släpper Sveriges kommuner och regioner (SKR) nästa
prognos, vilken kommer vara underlag för budgeten 2023.

-

De senaste åren har kommunerna fått tillskott genom flertalet olika
statsbidrag och SKR prognostiserar nu att Sveriges kommuner kommer att
ha försämrade resultat under 2023 och kanske under lång tid framöver. Man
ser en ökande brist på arbetskraft och att det kommer krävas nya arbetssätt,
samtidigt som kommunerna önskar långsiktiga planeringsförutsättningar och
vill ha en minskad statlig detaljreglering.

Signature reference: 1114fff5-cbe2-49a6-b555-5fd017cba2cd

Budgetberedning familjenämnden; Charlotte Rosdala (C), Ewa Carnbrand (M),
Anders Throbäck (S), skolchef Johan Holmqvist och socialchef Camilla Andersson
-

Familjenämndens största och viktigaste utmaning inom förskolan och skolan
är att skapa möjligheter för ökad måluppfyllelse för Tomelillas elever.

-

För familjenämndens område kopplat till individ och familj är den största
utmaningen att öka självförsörjningsgraden och minska utanförskap.

-

Lämplig lokal har hittats till Familjecentralen.

-

Förvaltningen diskuterar ”ungdomsbiljetten” (i stället för ”skolkortet”) som
ger barn och unga möjligheten att resa med kollektivtrafik året runt och
under alla tider (medborgarinitiativ).
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§ 98 forts.
-

Upprustning av skolgården på Smedstorps skola diskuteras
(medborgarinitiativ).

-

Projektering Lindesborgsskolan fortsätter.

-

Satsningar inom skolan, såsom lärarlyftet och likvärdig skola, är idag
beroende av statsbidrag.

Budgetberedning vård- och omsorgsnämnden; Marianne Åkerblad (M), Axel Olsson
(S) och socialchef Camilla Andersson
-

Drivmedelspriser och matpriser skapar utmaningar inom verksamheten.

-

Placeringar av barn medför höga kostnader och de är samtidigt svåra att
förutse.

-

Fortsatt arbete med heltid som norm och kompetensutveckling internt samt
skapa goda förutsättningar för rekrytering genom exempelvis ”Ung i
omsorg”. God introduktion för nyanställda, schemaläggning och ett nära
ledarskap är viktiga verktyg för att vara en bra arbetsgivare.

Signature reference: 1114fff5-cbe2-49a6-b555-5fd017cba2cd

Budgetberedning samhällsbyggnadsnämnden; Sander Dijkstra (M), Ida Bornlykke (S)
och samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
-

Fokus ligger fortsatt på att motverka den upplevda otryggheten, både i
Tomelilla tätort och i övriga kommundelar.

-

Medborgardialogerna har varit givande och nämnden fortsätter att lyssna av
vad medborgarna vill; bland annat lyfts synpunkter på nedskräpning.

-

En belysningsstrategi är på väg upp.

-

Ystads kommun har tagit fram en dagvattenplan, vilket även är intressant för
Tomelilla.

-

Modellfinansieringen kommer att kräva medel framöver.

-

Bekämpning av invasiva arter kan medföra ökade kostnader.

-

Det ligger ett förslag på handlingsplan gällande det budgetunderskott som
blev synligt i tertialuppföljningen januari-april, förslaget behandlas i
samhällsbyggnadsnämnden den 17 juni.

-

Nämnden menar att det på lång sikt kommer krävas ökade medel kopplat till
exempelvis dikning samt prishöjningar på material energi och livsmedel.

Justerandes sign
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§ 98 forts.
-

Det finns en efterfrågan på fler laddstolpar till elbilar som används bland
annat inom omsorgen.

Budgetberedning byggnadsnämnden; Per Håkanson (C), Bertil Fredlund (M), Kristin
Skoog (S) och samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
-

Rekryteringsbekymmer samt ökade kostnader utifrån att tillförordnad
bygglovschef tillsatts på konsultbasis under en längre tid.

-

Upplever att det finns ett grundläggande bekymmer med budgetunderlaget,
exempelvis då personalkostnader varit betydligt högre än vad verksamheten
kan täcka.

-

Långsiktig plan att se över bygglovstaxorna men även hela taxemodellen.

-

Tillsynsplanen har beslutats i byggnadsnämnden och i enlighet med den
arbetar man aktivt med de aktuella ärendena.

Signature reference: 1114fff5-cbe2-49a6-b555-5fd017cba2cd

Budgetberedning kultur- och fritidsnämnden; Alexander Verweij Svensson (M), Sven
Gunnarsson (C) och samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
-

Ställa om från en utbudsbaserad verksamhet till en mer efterfrågebaserad,
handlar exempelvis om medborgardialog och att fånga upp vad som
efterfrågas av medborgarna i kommunen.

-

Bibliotek och kultur har påbörjat en process där man alltmer skapar dialog
med besökare och i högre grad möter det som efterfrågas.

-

Nya målgrupper kan framöver kräva en ökad budget för riktade stöd.

-

Gällande påbyggnad med en extra våning på kulturhuset är det en viktig
signal från verksamheten att det finns ett framtida behov av fler lokaler.
Efterfrågan på föreningslokaler är stor i kommunen.

-

Behövs mer stimulans för att stärka läsvanor hos barn, vilket är en
grundläggande aktivitet för att barnen ska utvecklas och lyckas vidare i livet.

-

Sårbar organisation med endast en enhetschef som har många ansvar i sin
roll.

-

Målen för 2023 handlar bland annat om ökad attraktivitet och ökat fokus på
nya målgrupper.
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Budgetberedning överförmyndarnämnden; Bo Herou (KD) och överförmyndarchef
Pälle Syrén Mandelkonvalj
-

Simrishamns kommun kommer att ingå i överförmyndarnämnden från och
med 1 januari 2023.

-

Digitaliseringen har stor potential i verksamheten. Generellt är utvecklingen
av digitaliseringsverktyg inom överförmynderi eftersatt i hela landet. Dock
skulle en sådan utveckling även kunna underlätta rekryteringen av
ställföreträdare då mycket arbete kan effektiviseras.

-

Samhällsutvecklingen kan påverka människors förmåga att klara av sin
ekonomi och då kan det innebära ett ökat antal ärenden för
överförmyndarverksamheten framöver.

-

Kostnader som kan komma att belasta kommunen är arvoden för
ställföreträdare eller gode män när huvudmän i större utsträckning inte själva
kan bära kostnaderna.

Enhetschef för näringsliv och exploatering Henrik Lundblad; Företagsklimat
Förvaltningen har kontakt med Svenskt näringsliv och kommer att kalla till möte för
att diskutera utvecklingen i Tomelilla kommun.
Leader Östra Skåne
Föreningen har inkommit med en förfrågan om medfinansiering från Tomelilla
kommun gällande lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skåne. Förvaltningen
föreslås bereda ärendet till nästkommande sammanträde med kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Biljetter Drakamöllan

Signature reference: 1114fff5-cbe2-49a6-b555-5fd017cba2cd

Kommunstyrelsens arbetsutskott vill dela ut biljetter till operafestivalen på
Drakamöllan 17–18 juni. De grupper som lyfts är de som omfattas av LSS samt de
med anhörigstöd. Förvaltningen föreslås kommunicera med dessa grupper snarast.
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson avsätter 10 000 kronor.
Mobil toalett på Torget i Tomelilla tätort
Kommunstyrelsens arbetsutskott lyfter frågan om en mobil toalett på Torget i
Tomelilla tätort. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att förvaltningen ska ta
fram ett underlag samt pris och frågan överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för
beslut.
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7

Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 juni 2022

§ 98 forts.
Kommungruppsordförande LRF Tomelilla Håkan Svensson
Dialog hur dagsläget påverkar både matproduktion och kommunal verksamhet.
Stigande kostnader på flertalet områden samt producenternas allt ökande likviditet
påverkas ganska direkt.
Tomelilla kommun har fortsatt som strategi att gynna det lokala i den mån det finns
möjlighet.
Det kommer troligtvis att bli tuffa år framöver.
Diskussion kring vattenförsörjningen. Om det blir strömavbrott finns beredskap för
en kortare period. Förvaltningen har beredskap med fyllda tankar för att driva
pumparna men det finns flera verksamheter i kommunal regi som inte kommer att
klara längre avbrott.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2022.1725.

Signature reference: 1114fff5-cbe2-49a6-b555-5fd017cba2cd
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Ksau § 99

Dnr KS 2021/170

Informationsärende - Fråga om
statsbidrag för äldre från
pensionärsråden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Pensionärsrådet har lämnat in en skrivelse till kommunen med frågor om statsbidrag
för äldre.
Skrivelsen lyder enligt följande:
Budgetpropositionen 2021 innehöll tillskott till kommuner.
De utgick från tre anslag; generella statsbidrag, äldreomsorgslyft och
äldreomsorgssatsning.

Signature reference: 1114fff5-cbe2-49a6-b555-5fd017cba2cd

Pensionärsrådet ställer följande frågor till kommunstyrelsens arbetsutskott i Tomelilla
kommun:
1

Hur säkerställde kommunen att statsanslagen gick till äldrevård och
äldreomsorg?

2

Hur stor del av det generella statsbidraget gick till äldrevård och
äldreomsorg?

3

På vilket sätt använde ni de medel som tilldelats kommunen?

4

När kommer den gjorda föreslagna användningen att redovisas och hur
förmedlas den till medborgarna/de berörda grupperna?

5.

Hur följer kommunen upp att medlen gör nytta inom verksamheten?

Skrivelsen behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 maj 2022 (Ksau §
73/2022). Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade överlämna ärendet till vårdoch omsorgsnämnden för svar till pensionärsrådet samt återkoppling till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 25 maj 2022 (Von § 42/2022) att besvara
frågorna från pensionärsrådet enligt omsorgschefens svarsskrivelse med handlingsid:
Von 2022.337.

Justerandes sign
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Ekonomiska konsekvenser
Att besluta besvara frågorna från pensionärsrådet får inga ekonomiska konsekvenser.
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
Ingen uppföljning är i nuläget planerad gällande svarsskrivelsen till pensionärsrådet.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att besvara frågorna från pensionärsrådet enligt
omsorgschefens svarsskrivelse med handlingsid Von 2022.337.

Beslutsunderlag

Von § 42/2022 Frågor om statsbidrag för äldre från pensionärsrådet, handlingsid: Ks
2022.1608.
Svar från omsorgschefen till pensionärsrådet gällande statsbidrag för äldre,
handlingsid: Ks 2022.1609.
Ksau § 73/2022 Fråga om statsbidrag för äldre från pensionärsrådet, handlingsid: Ks
2022.1290.

Signature reference: 1114fff5-cbe2-49a6-b555-5fd017cba2cd

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 4 maj 2022 (Ksau § 73/2022)
överlämna ärendet till vård och omsorgsnämnden för svar till pensionärsrådet samt
återkoppling till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 25 maj 2022 (Von § 42/2022)
besvara frågorna från pensionärsrådet enligt omsorgschefens svarsskrivelse, med
handlingsid: Von 2022.337.
_________
Beslutet skickas till:

Tomelilla kommuns pensionärsråd
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Ksau § 100

Dnr KS 2022/48

Informationsärende - Lokalbehov
överförmyndarenheten
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga redogörelsen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Överförmyndarnämndens presidium beslutade via ordförandebeslut den 24 mars
2022 att tillskriva kommunstyrelsen angående överförmyndarenhetens lokalbehov.
Handlingsid: Ks 2022.801.
Bakgrund
Den 1 januari 2023 utökas överförmyndarenheten med 2,5 tjänster i och med
Simrishamns anslutning till vår gemensamma Sydöstra Skånes överförmyndarenhet.
När enheten går från sex till nio anställda personer så ökar behovet av antalet kontor
med samma antal. Eftersom enheten ständigt arbetar med sekretessbelagt material
och akterna inte är digitala så går det inte att arbeta hemifrån mer än i undantagsfall.
De nya lokalerna behövs under december månad 2022 för att en flytt ska kunna
genomföras innan själva sammanslagningen den 1 januari 2023.

Signature reference: 1114fff5-cbe2-49a6-b555-5fd017cba2cd

Nuvarande lokaler på Gladanleden innehåller sex kontorsrum plus ett mindre
fikarum där extrapersonal också haft ett skrivbord. Därtill finns aktskåpen i ett
specialrum i ett utrymme vid miljöförbundets kontor, det finns en gemensam
reception, gemensamt fikarum med kök, ett gemensamt större mötesrum och ett
gemensamt mindre mötesrum med högre säkerhet. På Gladanleden finns ingen
möjlighet att utöka med ytterligare tre kontor.
Det som behövs från december 2022 är alltså nio kontorsrum, rum för aktskåp på
minst 20 kvm, tillgång till någon form av reception, tillgång till större mötesrum,
tillgång till mindre säkert mötesrum, samt tillgång till fikarum med köksmöjlighet.
Det allra enklaste skulle vara om överförmyndarenheten kan flytta in i kommunhuset
där det redan finns en reception, mötesrum, fikarum, säkra mötesrum och särskilda
utrymmen för närarkiv.
I dagsläget finns det inte tillräckligt många lediga kontor i kommunhuset så en sådan
lösning kräver att någon enhet eller del av enhet flyttar från kommunhuset till annan
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§ 100 forts.
lokal i Tomelilla. En sådan lokal skulle med fördel kunna vara Stenhuset vid Torget.
Det finns redan ett par enheter som har sagt att de kan tänka sig att flytta dit.
Överförmyndarnämnden vill med emfas påpeka att det är viktigt att beslut om
Stenhuset vid Torget tas inom kort. Om beslutet blir att inte köpa fastigheten så
måste andra kontorslokaler hittas. Ska en rotation av personal genomföras så att
överförmyndarenheten kan flytta in i kommunhuset så måste dessutom beslut fattas
av kommundirektör om vilka som i så fall ska flytta ut från kommunhuset.
Överförmyndarnämnden har även blivit kontaktade av Hörby kommun som visat
intresse för att ingå i Sydöstra Skånes överförmyndarenhet och nämnd. Huruvida det
är önskvärt eller möjligt har varken nämnden eller de fyra kommunfullmäktige i
Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Simrishamn tagit ställning till. Skulle Hörby få gå med i
vår enhet så krävs ytterligare 1,5 tjänster. Om Höörs kommun då också efterfrågar
ett samgående så handlar det om ytterligare 1,5 tjänster. Vilket alltså skulle innebära
en enhet på totalt 12 anställda.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen, genom samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, redogör för att
överförmyndarenheten kan flytta tillbaka till kommunhuset och att tillräckligt antal
kontor kommer att göras tillgängliga genom att övriga enheter i större utsträckning
delar kontor. En omdisponering av lokalerna inom kommunen då medarbetare
påverkas ska också förankras fackligt.
Ekonomiska konsekvenser
Fler kontor innebär högre kostnader, men det behöver inte innebära högre kostnader
per anställd eller per ärende. Vilka kostnader som uppstår beror på vilka lokaler som
enheten ska flytta till. Det kan också handla om renoveringskostnader för att en ny
lokal ska kunna användas av enheten.

Signature reference: 1114fff5-cbe2-49a6-b555-5fd017cba2cd

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn nämnvärt.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt, även om
lokaluppvärmning, avstånd till kontoren osv kan innebära en miljöpåverkan.
Uppföljning
Ärendet måste vara löst till den 1 januari 2023. Därefter kommer lokalfrågan att
följas upp vid behov.

Justerandes sign
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§ 100 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga redogörelsen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Ordförandebeslut – signerat, handlingsid: Ks 2022.801.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Signature reference: 1114fff5-cbe2-49a6-b555-5fd017cba2cd

Teknisk chef Ulrika Olsson
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Ksau § 101

Dnr KS 2022/38

Beslut om visionsmedel - vårterminen
2022
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar tilldela visionsmedel till Maggans byaugn
och Modern stenkvarnsanläggning till kultursädeslag med vardera 75 000 kronor.

Ärendebeskrivning

I december 2020, antog kommunfullmäktige Tomelilla kommuns nya vision som ska
gälla till 2030.
Kommunfullmäktige beslutade också om att, från och med 2021, som ett stöd dela ut
medel till invånare, föreningar och företag som önskar förverkliga idéer som bidrar
till att visionen uppfylls.
I dokumentet ”Riktlinjer för Tomelilla kommuns visionsmedel”, specificeras kriterier
för bidraget samt processen från ansökning till beslut om tilldelning och uppföljning.
Totalt 10 stycken ansökningar kom in under ansökningstiden för beslut juni 2022.
Utvecklingsenheten anser att alla tio kan anses uppfylla de ställda kriterierna.
Enhetschef för näringsliv och exploatering Henrik Lundblad presenterar ärendet.

Signature reference: 1114fff5-cbe2-49a6-b555-5fd017cba2cd

Alla ansökningar ansågs bra med en betydande ambitionsnivå men två ansökningar
ansågs bäst vara i linje med kriterierna:
•

Maggans byaugn, handlingsid: Ks 2022.993.

•

Modern stenkvarnsanläggning till kultursädeslag, handlingsid: Ks 2022.996.

Maximalt 100 000 kronor kan beviljas för ett projekt med en total budget årligen för
visionsmedel på 200 000 kronor. 10 000 kronor per år måste dock alltid reserveras
för forskare eller student enligt ovan angivna kriterier.
Maggans byaugn och Modern stenkvarnsanläggning till kultursädeslag tilldelas
vardera 75 000 kronor, vilket medför att återstående 50 000 kronor är sökbara för
exempelvis forskning.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar tilldela visionsmedel till Maggans byaugn
och Modern stenkvarnsanläggning till kultursädeslag.

Justerandes sign
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§ 101 forts.

Beslutsunderlag

Ksau § 81/2022 Beslut visionsmedel 2022, handlingsid: Ks 2022.1517.
_________
Beslutet skickas till:
Samtliga sökanden
Kommunstyrelsen för kännedom

Signature reference: 1114fff5-cbe2-49a6-b555-5fd017cba2cd

Kommunikationschef Katrin Högborn
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Ksau § 102

Dnr KS 2022/84

Rutin för återrapportering till
kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar ändra rutinen för återrapportering till
kommunfullmäktige på så sätt att debatterna vid behandling av budget och
årsredovisning räknas in i nämndernas fyra muntliga återrapporteringar per år.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 20 mars 2017 (Kf § 37/2017) att nämnderna
inklusive kommunstyrelsen ska återrapportera muntligt till fullmäktige minst två
gånger per termin.
Med tanke på att fullmäktige enbart har sju sammanträden om året och två av dessa
behandlar budget respektive årsredovisning, där nämndernas verksamhet också lyfts
upp och debatteras, så ska nämnderna i praktiken återrapportera på fyra av fem
möjliga kf-sammanträden under ett år.

Signature reference: 1114fff5-cbe2-49a6-b555-5fd017cba2cd

Eftersom det handlar om återrapport från kommunstyrelsen, sex nämnder, fyra
bolag, två förbund och revisorerna, det vill säga från maximalt 14 instanser, så kan
informationen uppfattas som för omfattande. Ledamöter har efterfrågat en
uppdelning så att samtliga 14 inte ska återrapportera vid samma möte. Uppdelningen
blir dock inte så meningsfull om återrapportering ska ske på fem i stället för fyra
fullmäktigemöten per år.
Kommunfullmäktiges presidium har diskuterat frågan och eftersom flera nämnder,
vid flera tillfällen, inte har rapporterat något av väsentlig art så föreslår presidiet att
antalet tillfällen minskas från fyra plus årsbokslut och budget till fyra inklusive
årsbokslut och budget. Detta skulle göra att de två tillfällena då rapport ska ske
utöver vid årsbokslut och budget kan delas upp på fem fullmäktigesammanträden. Så
i stället för 14 eller 11-12 instanser per fullmäktigemöte så skulle vi komma ner till 56 instanser per fullmäktigemöte.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
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Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att förslaget påverkar barn nämnvärt.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att förslaget påverkar miljön nämnvärt.
Uppföljning
Ärendet ska följas upp vid behov.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ändra rutinen för återrapportering till
kommunfullmäktige på så sätt att debatterna vid behandling av budget och
årsredovisning räknas in i nämndernas fyra muntliga återrapporteringar per år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2022.1726.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktiges ordförande Anette Thoresson (C)
Kanslichef Johan Linander

Signature reference: 1114fff5-cbe2-49a6-b555-5fd017cba2cd

Kommunsekreterare Thomas Lindberg
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Ksau § 103

Dnr KS 2022/86

Revisorernas granskning av
verkställigheten av kommunfullmäktiges
beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar översända granskningsrapporten samt
missivskrivelse till förvaltningen för yttrande till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Tomelilla kommuns revisorer har granskat verkställigheten av kommunfullmäktiges
beslut. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har en
ändamålsenlig uppföljning och kontroll för att säkerställa att kommunfullmäktiges
beslut verkställs och återrapporteras. Granskningen ingår i revisionsplanen för år
2022.

Signature reference: 1114fff5-cbe2-49a6-b555-5fd017cba2cd

Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att
kommunstyrelsen i huvudsak har en ändamålsenlig uppföljning och kontroll för att
säkerställa att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Bedömningen grundas på att det
finns dokumenterade rutiner och utvecklade processer som bidrar till att säkerställa
att kommunfullmäktiges beslut verkställs i enlighet med vad som stipuleras i
kommunallagen och kommunens egna rutiner på området. Revisorerna noterar dock
att nämnderna i varierad utsträckning tillämpar angivna rutiner för beredning av
ärenden. Det är eftersträvansvärt att kommunstyrelsen fortsatt följer upp
nämndernas ärendehanteringsrutiner för att säkerställa enhetlighet i processen.
Revisorerna bedömer att det över lag sker en återrapportering av verkställighet av
beslut till kommunfullmäktige. Det finns en tydlig rutin som anger hur ofta
återrapportering till kommunfullmäktige ska ske. Av genomförd protokollgranskning
konstateras att rutinen inte följts till fullo under den treårsperiod som granskats 20182021, vilket förklaras av att det varit valår och pandemi. Revisorerna anser att det är
en brist att frekvensen av de muntliga återrapporteringarna inte följer den beslutade
rutinen och ser det som viktigt att kommunstyrelsen utifrån sin uppsiktsplikt
säkerställer att så sker.
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§ 103 forts.
Kommunstyrelsens yttrande ska vara revisorerna tillhanda senast 2022-10-03. Av
yttrandet ska framgå vilka åtgärder styrelsen avser att vidta med anledning av de
bedömningar och rekommendationer som redovisas i rapporten. Det ska även
framgå när åtgärderna ska vara genomförda. Yttrandet skickas till revisorernas
sekreterare Olof Hammar.

Förvaltningens förslag till beslut

Revisorerna beslutar godkänna granskningsrapport från KPMG AB avseende
verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut, handlingsid: Rev 2022.xxx, och
översänder granskningsrapporten samt missivskrivelse till kommunstyrelsen för
yttrande senast 2022-10-03.

Beslutsunderlag

Rev § 29/2022 Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut,
handlingsid: Ks 2022.1548.
Missivskrivelse - granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut,
handlingsid: Ks 2022.1550.
Slutlig rapport - granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut,
handlingsid: Ks 2022.1549.

Tidigare behandling

Revisorerna beslutade den 17 maj 2022 /Rev § 29/2022) godkänna
granskningsrapport från KPMG AB avseende verkställigheten av
kommunfullmäktiges beslut, handlingsid: Rev 2022.159, och översände
granskningsrapporten samt missivskrivelse, handlingsid: Rev 2022.160, till
kommunstyrelsen för yttrande senast 2022-10-03.

Signature reference: 1114fff5-cbe2-49a6-b555-5fd017cba2cd

_________

Beslutet skickas till:
Kanslichef Johan Linander
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Ksau § 104

Dnr KS 2022/78

Svar på förfrågan från Hörby kommun om
samgående i gemensam
överförmyndarnämnd och enhet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar besvara Hörby kommuns avsiktsförklaring i enlighet
med förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning

Hörby kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2022, kf § 64/2022, att Hörby
kommun önskar ingå i gemensam överförmyndarnämnd och gemensamt
överförmyndarkontor med Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Simrishamns kommuner från
och med den 1 januari 2023.
Beslutet har expedierats till samtliga fyra kommuner.
Ärendet har beretts gemensamt av nuvarande överförmyndarnämnd och
kanslicheferna i de fyra kommunerna.
Bakgrund

Signature reference: 1114fff5-cbe2-49a6-b555-5fd017cba2cd

Den gemensamma enheten för Ystads kommun och Sjöbo kommuns
överförmyndarverksamhet bildades 2010 och den 1 januari 2011 bildades den
gemensamma överförmyndarnämnden för dessa båda kommuner. Den 1 januari
2016 bildades den gemensamma enheten för Tomelilla, Ystads och Sjöbo kommuner
med kontor i Tomelilla. Sedan den 1 januari 2019 har dessa tre kommuner också en
gemensam överförmyndarnämnd.
Simrishamns anslutning
I september 2020 började arbetet med ett samgående mellan Simrishamns kommuns
nuvarande överförmyndarverksamhet och Tomelilla-Ystad-Sjöbo
överförmyndarnämnd samt överförmyndarenhet. Den 31 maj 2021 fattade
Simrishamns kommunfullmäktige formellt beslut om att få ingå i
överförmyndarnämnden och enheten.
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I oktober 2021 fattade kommunfullmäktige i Sjöbo och Tomelilla kommuner samt
kommunstyrelsen i Ystads kommun beslut om att välkomna Simrishamns kommun,
dock med vissa villkor. En viktig del av villkoren var kostnader för överlämning av
akter.
Den 20 december 2021 beslutade Simrishamns kommunfullmäktige att godkänna
dessa villkor och att avsätta 300 tkr för att uppfylla villkoren.
Sedan dess har enheten arbetat aktivt med att rekrytera personal, leta nya lokaler
eftersom det inte går att få ytterligare tre kontor där enheten är lokaliserad idag, samt
samordna arbetssätt mellan Tomelilla och Simrishamns enheter. Därtill har
kanslicheferna tagit fram förslag på nytt samverkansavtal och reglemente för den nya
nämnden med fyra kommuner.
Samverkansavtalet och reglementet måste antas likalydande av alla fyra
kommunfullmäktige och därför har de förankrats och varit på remiss i kommunerna
för att det ska kunna antas utan ändringar. Avtal och reglemente kommer att antas av
kommunfullmäktige i Tomelilla den 20 juni och sedan i augusti månad i övriga tre
kommunfullmäktige.
Handläggning av Hörbys förfrågan
Hörby kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2022 att kommunen önskar ingå i
en gemensam överförmyndarnämnd och gemensamt handläggarkontor från den 1
januari 2023. Beslutet expedierades till Tomelilla, Ystads, Sjöbo och Simrishamns
kommuner den 20 maj 2022.

Signature reference: 1114fff5-cbe2-49a6-b555-5fd017cba2cd

Det tidigaste Tomelilla kommunfullmäktige skulle kunna besluta om villkor för en
anslutning är den 19 september 2022 eftersom beredningstiden för vårterminens sista
fullmäktige redan har passerats. Övriga tre kommunfullmäktige skulle också behöva
fatta motsvarande beslut under denna period.
Därefter skulle Hörby kommunfullmäktige behöva besluta huruvida de godkänner
villkoren eller inte. Först efter detta kan ett nytt samverkansavtal och reglemente för
gemensam nämnd tas fram och beslutas av fem kommunfullmäktige. Detta innan de
fem kommunernas valfullmäktige äger rum, det vill säga vid det fullmäktige där varje
kommun väljer sina ledamöter och ersättare till kommunstyrelse, nämnder med mera.
Under hösten skulle också Hörbys akter behöva granskas och ytterligare ny personal
rekryteras. Lägg där till behov av ytterligare arbetsplatser.
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Svar på förfrågan
De instanser som frågan har diskuterats i är överens om att det varken är önskvärt
eller möjligt att pressa genom detta beslut inom den tidsram som finns till
förfogande. Det politiska beslutsfattandet, rekrytering av personal, övertagande av
ärendeakterna, samt införskaffande av ytterligare kontorsplatser kräver mer tid.
Vilket processen med Simrishamns kommuns anslutning till nämnden och enheten
visar.
Nuvarande överförmyndarnämnd vill dock framföra att det finns en önskan att växa
ytterligare. Även när Simrishamns kommun ingår i den gemensamma
överförmyndarenheten så är den i minsta laget för att klara specialisering, uthållighet
och utvecklingskostnader.
Det är enbart möjligt att starta en ny gemensam nämnd i samband med
mandatperiods början och därför kan det inte bli aktuellt förrän den 1 januari 2027.
Denna begränsning finns dock inte gällande gemensamt handläggarkontor.
Om Hörby kommun väljer att ha en vald överförmyndare i stället för att ingå i en
gemensam nämnd för mandatperioden 2023–2026, så skulle det vara möjligt för
kommunen att ansluta till en gemensam överförmyndarenhet under mandatperiodens
gång. Då skulle enheten jobba mot fyra kommuner i en gemensam nämnd och en
kommuns överförmyndare. Detta är inget som är främmande för enheten eftersom
det 2016–2018 fanns en gemensam nämnd för Ystads och Sjöbo kommuner medan
Tomelilla kommun hade en vald överförmyndare.
Ekonomiska konsekvenser
Organisationsförändringar innebär alltid en viss merkostnad och effektförlust under
en övergångsperiod. På sikt skulle det sannolikt innebära en ekonomisk
effektivisering eller kvalitetsförbättring med en större överförmyndarenhet.

Signature reference: 1114fff5-cbe2-49a6-b555-5fd017cba2cd

Förslaget i sig, att det inte är möjligt för Hörby kommun att ansluta till en gemensam
överförmyndarnämnd och överförmyndarenhet från den 1 januari 2023, innebär inga
ekonomiska konsekvenser för nuvarande fyra kommuner i samverkan.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att förslaget påverkar barn nämnvärt. En större enhet
med mer resurser till rekrytering av ställföreträdare och matchning mellan huvudman
och ställföreträdare skulle kunna innebära en viss förbättring även ur ett
barnperspektiv.
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Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att förslaget påverkar miljön nämnvärt. En större enhet
skulle kunna vara negativt ur ett miljöperspektiv eftersom det kan krävas längre resor
och transporter.
Uppföljning
Uppföljning kommer att ske beroende på vad de fyra kommunerna beslutar svara
Hörby kommun, samt beroende på vilken lösning Hörby kommun väljer för
mandatperioden 2023-2027. Om en överförmyndare väljs så kan Hörby kommun
ansluta till enheten under mandatperioden.
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarenhet, som efter Simrishamns anslutning vid
årsskiftet 2022/23 sannolikt kommer att heta Sydöstra Skånes överförmyndarenhet,
kommer att genomgå stora förändringar under nuvarande och nästa år. Ungefär
hälften av personalen kommer att vara ny, det kommer att krävas nya rutiner för
arbetet med Simrishamns ställföreträdare, en ny nämnd med ny ordförande kommer
att träda i tjänst och enheten ska flytta till nya lokaler. Samtidigt ska verksamheten
fortgå med samma höga kvalitet som tidigare.
Det är lätt att förstå att organisationen behöver hitta en stabil grund att stå på, finna
trygghet i den nya vardagen, innan nästa förändringsfas påbörjas. Det är idag inte
möjligt att säga exakt när Hörby kommun skulle kunna ingå i en gemensam enhet,
men de fyra nuvarande kommunerna är positiva till en sådan utveckling.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar besvara Hörby kommuns avsiktsförklaring i enlighet
med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Signature reference: 1114fff5-cbe2-49a6-b555-5fd017cba2cd

Tjänsteskrivelse, kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2022.1727.
Avsiktsförklaring anslutning gemensam överförmyndarverksamhet och gemensam
överförmyndarnämnd med kommunerna Tomelilla, Sjöbo, Ystad och Simrishamn,
protokoll Kf, handlingsid: Ks 2022.1459.
_________
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Beslutet skickas till:
Hörby kommun
Ystads kommun
Sjöbo kommun
Simrishamns kommun
Överförmyndarnämnden för kännedom

Signature reference: 1114fff5-cbe2-49a6-b555-5fd017cba2cd

Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj
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Ksau § 105

Dnr KS 2022/61

Svar på remiss angående Länsstyrelsen
Skånes materialförsörjningsplan
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens
förslag och vill särskilt betona följande:
•

Tomelilla kommun önskar ett tydligare fokus på vikten av att bevara
jordbruksmark och utveckla besöksnäring och en levande landsbygd för att
säkra en likvärdig behandling vid planering och lokalisering av täkter och
mottagningsanläggningar.

•

Tomelilla kommun ställer sig positiv till materialförsörjningsplanens
utgångspunkt i ökat återbruk, minskad miljö- och klimatpåverkan av
transporter och bred regional samverkan men önskar ett tillägg om
möjligheten att använda sten som plockas upp från åkermark till ballast.

•

Tomelilla kommun ställer sig positiv till att identifiering av viktiga täktlägen
samt mottagningsytor för schaktmassor för återvinning uppmärksammas i
den kommunala fysiska planeringen samt att stöd för rådgivning och
utbildning inom cirkulär masshantering etableras.

Ärendebeskrivning

Signature reference: 1114fff5-cbe2-49a6-b555-5fd017cba2cd

Länsstyrelsen Skåne bad den 19 april 2022 om synpunkter på remiss angående
Länsstyrelsens materialförsörjningsplan.
Länsstyrelsen har tagit fram ett utkast till en materialförsörjningsplan. Syftet med
planen är att säkerställa en långsiktig tillgång till ballastmaterial för framtida
infrastruktur och bostadsbyggande på ett hållbart vis i Skåne. Planen ska med Skånes
regionala förutsättningar som grund belysa vilka möjligheter och utmaningar det
finns för en hållbar ballastförsörjning och utifrån detta sätta upp mål för hur en
hållbar ballastförsörjning kan uppnås. Planen ska därmed tjäna som underlag för
branschen, kommunernas planering samt beaktas vid Länsstyrelsens hantering av
frågor som rör fysisk planering och handläggning av områdesskydd.
Landsbygden och dess areella näringar försörjer både stad och land med råvaror,
öppna landskap och en levande besöksnäring i samklang med naturen. För Tomelilla
är jordbrukslandskapet en viktig del av näringslivet och identiteten.
Befolkningsprognosen i Tomelilla säger att invånarna kommer att öka med cirka 700
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personer fram till 2025, men kommunen planerar för 1000 personer fram till 2025.
Tomelilla har även fått en ökad attraktivitet under de senaste åren då många
arbetsplatser blivit alltmer flexibla, vilket innebär att Tomelilla idag kan erbjuda en
urban livsstil nära naturen till helt nya typer av inflyttare. Tomelilla kommun ser
därför att det är av stor vikt att materialförsörjningsplanen beaktar bevarandet av
jordbruksmark, besöksnäring och en levande landsbygd för att säkra en likvärdig
behandling vid planering och lokalisering av täkter och mottagningsanläggningar. Vi
vill lyfta detta som viktigt att beakta i prognoser för ballastförsörjning i Sydöstra
Skåne.
Tomelilla kommun ställer sig i övrigt mycket positiv till materialförsörjningsplanens
fokus på återanvändning av berg- och schaktmassor för att minska uttaget av material
och undvika behovet att öppna nya täkter i framtiden. Kommunen vill även påpeka
att en mycket stor mängd sten plockas upp från Skånes åkermark årligen och att
denna resurs borde kunna användas istället för att läggas på hög. Som tillägg till
materialförsörjningsplanens fokus på återvinning av berg- och schaktmassor vill vi
därför tillägga att sten från åkrar ska kunna krossas lokalt och användas som
materialförsörjning.
Utöver detta ser vi även en stor miljömässig och ekonomisk vinning i effektivare och
alternativa transporter. Tomelilla har redan idag ett starkt regionalt samarbete med
närliggande kommuner i Sydöstra Skåne i infrastrukturfrågor och ser därmed en
fördel med att regional samverkan stärks ytterligare genom gemensam planering och
lokalisering av täkter och mottagningsanläggningar.
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Slutligen ställer sig Tomelilla kommun positiv till att identifiering av viktiga täktlägen
samt mottagningsytor för schaktmassor för återvinning uppmärksammas i den
kommunala fysiska planeringen samt att stöd för rådgivning och utbildning inom
cirkulär masshantering etableras då detta möjliggör för oss att skapa en långsiktighet i
planeringen.
Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna av en ökad återvinning av bergs och schaktmassor
beror till hög grad på avstånden för transporterna mellan dess ursprungliga
användningsområde till nya användningsområdet. Då planens utgångspunkt även är
att öka det regionala samarbetet i masshantering samt att effektivisera transporterna
bedöms materialförsörjningsplanens ekonomiska konsekvenser bero på hur väl detta
arbete faller ut.
Barnperspektivet
Materialförsörjningsplanen bidrar till en ökad miljö- och resurshushållning vilket
kommer ha en positiv påverkan på barns framtida livsmiljö.
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Miljöperspektivet
Materialförsörjningsplanen riktar ett tydligt fokus på ökad återbruksgrad i
materialhanteringen, effektiviserade transporter och elektrifiering av arbetsmaskiner
vilket bedöms ha en positiv påverkan på klimat och miljö.
Uppföljning
De miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna av implementeringen av
materialförsörjningsplanen bör följas upp och utvärderas, förslagsvis inom ramen för
översiktsplaneringen.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens
förslag och vill särskilt betona följande:
• Tomelilla kommun önskar ett tydligare fokus på vikten av att bevara
jordbruksmark och utveckla besöksnäring och en levande landsbygd för att
säkra en likvärdig behandling vid planering och lokalisering av täkter och
mottagningsanläggningar.
• Tomelilla kommun ställer sig positiv till materialförsörjningsplanens
utgångspunkt i ökat återbruk, minskad miljö- och klimatpåverkan av
transporter och bred regional samverkan men önskar ett tillägg om
möjligheten att använda sten som plockas upp från åkermark till ballast.
• Tomelilla kommun ställer sig positiv till att identifiering av viktiga täktlägen
samt mottagningsytor för schaktmassor för återvinning uppmärksammas i
den kommunala fysiska planeringen samt att stöd för rådgivning och
utbildning inom cirkulär masshantering etableras.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, verksamhetsutvecklare Madeleine Wahlund, handlingsid: Ks
2022.1728.
Remiss angående Länsstyrelsen Skånes materialförsörjningsplan, dnr 13012-2022,
handlingsid: Ks 2022.1075.
Missiv - Remiss angående Länsstyrelsen Skånes materialförsörjningsplan, dnr 130122022, handlingsid: Ks 2022.1074.
_________
Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen Skåne
Verksamhetsutvecklare Madeleine Wahlund
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Ksau § 106

Dnr KS 2020/179

Återrapport utfasning av plastprodukter
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna rapporten och översänder
densamma till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Måltidsverkstan jobbar aktivt med att byta ut engångsartiklar i plast till hållbara
alternativ. Som ett exempel är att vi har minskat användningen av plastfolie radikalt,
då vi använder oss av kantiner med lock i stället. Vi jobbar också mot ett miljövänligt
och hållbart perspektiv gällande alla artiklar/redskap som används i verksamheten.
När det gäller materialval vid underhållsarbete och ombyggnation/nybyggnation så
väljer vi miljövänliga och/eller återvinningsbara alternativ i de fall de finns på
marknaden. Som ett exempel har vi vid renoveringar valt Fibo våtrumsskiva, som
innehåller betydligt mindre plast och är 100% återvinningsbart, i stället för
våtrumsmatta.
Samhällsbyggnad arbetar långsiktigt med att fasa ut plastprodukter och följer
utvecklingen globalt genom den omvärldsanalys som görs årligen. När renoveringar
ska ske eller produkter bytas ut så väljer förvaltningen de ur ett miljöperspektiv bästa
alternativen. Arbetet kommer att behöva fortsätta under en lång period framöver.
Ekonomiska konsekvenser
Inventeringen och de framtida åtgärderna kommer att ha ekonomiska konsekvenser.
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Barnperspektivet
Utifrån såväl ett barnperspektiv som ett miljöperspektiv är detta positivt.
Miljöperspektivet
Se ovan.
Uppföljning
Utarbetas en plan för detta sker uppföljning vidare enligt plan.
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Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna rapporten och översänder densamma
till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Sbn § 47/2022 Rapport gällande utfasning av plastprodukter, handlingsid: Ks
2022.1636.
_________

Beslutet skickas till:
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Kommunstyrelsen
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Ksau § 107

Dnr KS 2022/88

Ny detaljplan för Duvan 26 och Duvan 31
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till ny
detaljplan för fastigheterna Duvan 26 och 31.

Ärendebeskrivning

Fastighetsägaren till Duvan 26 och 31 har inkommit med förfrågan att ta bort
gällande bestämmelse för tomtindelning för nämnda fastigheter då han avser att
stycka av fastigheterna.
Gällande detaljplanplan för Duvan 26 och 31 är S 1 samt förslag till tomtindelning
för kvarteret Duvan. Då gällande detaljplan vann laga kraft 1933 är det svårt att tolka
om planen till dagens planbestämmelser varför ett nytt förslag till detaljplan föreslås
tas fram. Planförslaget anpassas efter dagens bebyggelse avseende höjd på byggnader
och byggrätt inom fastigheterna.
Ekonomiska konsekvenser
Arbetet för planhandlingarna bekostas av fastighetsägaren.
Planuppdraget bedöms inte innebära några kostnader för kommunen.
Barnperspektivet
Planuppdraget bedöms inte ha någon negativ inverkan på barnperspektivet.
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Miljöperspektivet
Planuppdraget bedöms inte ha någon negativ inverkan på kommunens miljömål.
Uppföljning
Efter beslut om planuppdrag tas planhandlingar med förslag till ny detaljplan fram.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge förvaltningen i
uppdrag att ta fram förslag till ny detaljplan för fastigheterna Duvan 26 och 31.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, planarkitekt Terese Bruhn, handlingsid: Ks 2022.1760.
Skrafferat planområde Duvan 26 och 31, handlingsid: Ks 2022.1759.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Henrik Lundblad, enhetschef näringsliv och exploatering
Terese Bruhn, planarkitekt
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Hassel AB. fastighetsägare
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Ksau § 108

Dnr KS 2020/143

Detaljplan del av kv Tallen samt om köp
av del av Tomelilla 237:78
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar godkänna detaljplan för Tallen 14 för samråd.

Ärendebeskrivning

Tomelilla kommun sålde fastigheten Tallen 14 till fastighetsägaren Projekt 6 Ystad
AB 2020-04-01. Bakgrund till försäljningen är att fastighetsägaren ska bygga om
befintlig byggnad till bostäder.
Syftet med detaljplanen är att planlägga området för bostäder. Detta innebär att
befintliga byggnader byggs om och området utökas med ny bostadsbebyggelse.
Fastighetsägaren har köpt till en del av fastigheten Tomelilla 237:78 som idag består
av park och ska ge utrymme för nya bostäder.
Ekonomiska konsekvenser
Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för och bekostar samtliga åtgärder och
anläggningar som krävs för ett genomförande av detaljplanen inom kvartersmark.
Barnperspektivet
Planerade bebyggelse inom planområdet möjliggör boende för barnfamiljer i
centrumnära läge med kollektivtrafik, skola och omsorg. Planområdet är placerat
intill grönområde och utomhusbad vilket ger goda möjligheter för rekreation och
barns utveckling.
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Artiklar i barnkonventionen som berörs av planförslaget är nr: 6, 27 och 31.
Miljöperspektivet
Inga nämnvärda miljökonsekvenser förväntas uppstå av planförslaget.
Uppföljning
Att efter beslut från Kommunstyrelsen ställa ut detaljplan för Tallen 14 för samråd.
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Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna
detaljplan för Tallen 14 för samråd.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, planarkitekt Terese Bruhn, handlingsid: Ks 2022.1764.
Samrådshandling-Planbeskrivning-Tallen 14-2022-05-06, handlingsid: Ks 2022.1761.
Samrådshandling-Plankarta-Tallen14-2022-05-06, handlingsid: Ks 2022.1762.
Samrådshandling-Tallen 14- Undersökning om betydande miljöpåverkan- 2022-0506, handlingsid: Ks 2022.1763.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Enhetschef näringsliv och exploatering Henrik Lundblad
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Planarkitekt Terese Bruhn
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Ksau § 109

Dnr KS 2021/219

Svar på motion - Minska andelen
hårdgjorda ytor i centrala Tomelilla
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen i enlighet med förvaltningens
yttrande i ärendebeskrivningen.

Reservationer/Deltar inte i beslutet

Ida Bornlykke (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars 2022 (Ks § 26/2022) att återremittera
ärendet till samhällsbyggnadsnämnden eftersom motionens att-satser hanteras i
bygglov, detaljplaner och översiktsplan. I övrigt är det ren drift och
underhållsplanering för samhällsbyggnad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 januari 2022 (Ksau §
19/2022) remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
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Sara Anheden (S) har den 1 december 2021 lämnat in en motion med följande
lydelse:
”De centrala delarna av Tomelilla består av till stor del hårdgjorda ytor. På och
omkring Torget saknas naturliga områden som kan ta upp vatten i samband med
kraftiga regn, vilket inte minst märktes i samband med översvämningarna 2019. Av
allt att döma leder klimatförändringarna till att stora mängder regn kommer oftare
vilket Tomelilla kommun behöver ta höjd för i sin samhällsplanering.
I samband med ombyggnationen av Torget tas en del hänsyn till detta vid
trädplanteringen, vi menar att detta inte är tillräckligt. Vi konstaterar också, med viss
förtvivlan, att buskage dras upp och att man i stället väljer att hårdgöra marken.
Kommunen äger en del stora parkeringsytor som exempelvis Coops parkering och
parkeringen utanför kommunhuset. Här menar vi att det vore bra om själva
parkeringsplatserna görs om med genomsläpplig beläggning. Vi förutsätter också att
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kommunen vid framtida samhällsplanering överväger möjligheterna att använda
material som underlättar avrinningen och förbättrar dagvattenhanteringen.
Vi yrkar därför
att

Tomelilla kommun gör en inventering av hårdgjorda ytor som kan
byggas om för bättre dagvattenhantering.

att

Dagvattenhantering på kommunägda ytor blir en återkommande punkt
i investeringsbudgeten.”

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 11 februari 2022 (Sbn § 21/2022) att
yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, vilket var följande:
Framtidens beläggning kommer inte vara traditionell asfalt, det är det nog många
som instämmer i. Hårda ytor med asfalt är tämligen billiga att anlägga, enkla att
underhålla samt tål hög belastning av olika fordon. Nackdelen är
dagvattenhanteringen.
Dagvattenhantering är en fråga som berör en mängd olika verksamheter inom
kommunen, driftbolag av vattentjänster samt privatpersoner och företag. För att ha
en strategisk insikt i frågan om dagvatten har många kommuner en dagvattenstrategi.
Som samhällsbyggnadschef välkomnar jag att frågan om dagvatten höjs upp i en
kommun som har precis som motionären påpekar många hårda ytor. Det finns
lösningar på dagvatten såväl under jord som ovan jord i kommuner i vår närhet. Det
finns även beläggningar som kan vara alternativ till asfalt.
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Jag vill dock flagga för att dagvattenfrågor inte enbart är en fråga för
investeringsberedningen, utan även för den vanliga driftbudgeten eftersom vi vet av
erfarenhet att andra lösningar har en ekonomisk effekt för driften. Jag anser dock att
samhällsbyggnadsnämnden bör ställa sig positiv och föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen i dess båda att-satser.
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår i nämndens beslut att
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig vidare enligt följande:
Vår uppfattning kvarstår att verksamheten kan inventera äldre ytor för att sedan
återkomma till investeringsberedningen med en uppfattning vilka belopp som krävs
för att bygga om dem. Kostnaden för sådana ombyggnationer ryms inte inom
driftbudgeten. Det är sedan upp till investeringsberedningen att behandla dessa
kostnader i relation till andra behov i kommunen. Att detta skulle vara ett uppdrag
som vi redan har idag är något som förvaltningen anser sig ha. Däremot säkerställer
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vi givetvis nya krav på beläggning ifall förvaltningen avser att reinvestera eller anlägga
nytt.
Det är sant att det görs dagvattenutredningar vid framtagande av detaljplaner, men
det som saknas är en dagvattenstrategi för kommunen. Ansvaret för att en sådan tas
fram ligger på planenheten tillsammans med kompetens inom hållbarhet.
Kommunfullmäktige har den 16 december 2019 (Kf § 128/2019) fattat beslut att
en sådan strategi ska tas fram.
Ekonomiska konsekvenser
Inte i dagsläget.
Barnperspektivet
Inte i dagsläget.
Miljöperspektivet
Motionens förslag till hantering av dagvatten kan ha positiva effekter på miljön.
Uppföljning
Ingen uppföljning.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen i
enlighet med förvaltningens yttrande i ärendebeskrivningen.

Beslutsunderlag
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Sbn § 48/2022 Yttrande - Motion - Minska andelen hårdgjorda ytor i centrala
Tomelilla, handlingsid: Ks 2022.1637.

Tidigare behandling

Kommunfullmäktige beslutade den 6 december 2021 (Kf § 147/2021) remittera
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 januari 2022 (Ksau §
19/2022) remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Justerandes sign

37

Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 juni 2022

§ 109 forts.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 11 februari 2022 (Sbn § 21/2022)
föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen i enlighet med förvaltningens
yttrande i ärendebeskrivningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 mars 2022 (Ksau § 47/2022)
lämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars 2022 (Ks § 26/2022) att återremittera
ärendet till samhällsbyggnadsnämnden eftersom motionens att-satser hanteras i
bygglov, detaljplaner och översiktsplan. I övrigt är det ren drift och
underhållsplanering för samhällsbyggnad.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 20 maj 2022 (Sbn § 48/2022) att
föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen i enlighet med förvaltningens
yttrande i ärendebeskrivningen.

Förslag till beslut under sammanträdet

Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ida Bornlykke (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar enligt Per-Martin Svenssons (M) yrkande.
_________

Beslutet skickas till:
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Kommunfullmäktige
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Ksau § 110

Dnr KS 2022/54

Svar på motion - Räddningstjänst i
beredskap
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens förslag till
yttrande i ärendebeskrivningen.
Kommunfullmäktige ger Tomelilla kommuns representanter på nästa medlemsforum
med SÖRF i uppdrag att lyfta frågan om ungdomssatsning för att långsiktigt kunna
rekrytera räddningstjänstpersonal i beredskap.

Ärendebeskrivning

Per Gustafsson (SD) har den 4 april 2022 lämnat in en motion med följande
lydelse:
”Det har diskuterats hur kommunen ska säkra upp att det finns räddningstjänst i
beredskap (RiB) i kommunen.
Ett sätt, är att väcka intresset för ungdomar för räddningstjänsten.
På flera håll har ungdomssatsningen människan bakom uniformen (MBU)
genomförts med gått resultat. Där ungdomar får lära känna både polis,
räddningstjänst och ordningsvakter.
Det finns även kommuner som har ungdomsbrandkårer. Där man utbildar inom det
mesta inom räddningstjänstens område.
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Vi Sverigedemokrater tycker det är viktigt att Tomelilla kommun, med en långsiktig
strategi, säkerställer i den mån kommunen kan att det finns ett intresse för RiB. En
del i detta är att väcka intresset hos ungdomar.
En positiv bieffekt av detta kan bli att ungdomar även får förståelse för
räddningstjänstens arbete och att de ungdomar som inte har någon sysselsättning på
sin fritid kanske kan finna intresse i detta.
Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
-

Att Tomelilla kommun ger SÖRF i uppdrag att utreda en ungdomssatsning
för att trygga framtida RIB i hela sydöst Skåne.”
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Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, avger följande yttrande:
Motionären har rätt i sin analys att rekrytering av räddningstjänstpersonal i beredskap
(RiB), förr ofta kallat deltidsbrandmän, är viktigt. Totalt i Sverige finns det ca 9 500
RiB och det är ca två tredjedelar av all räddningstjänstpersonal. I Tomelilla kommun
tjänstgör för närvarande 33 RiB varav 17 i Tomelilla och 16 i Brösarp. Nyanställning
har tyvärr blivit svårare och svårare och framför allt av två anledningar: Fler pendlar
till och från sitt jobb och jobbar inte i närheten av sitt hem, samt många
verksamheter har produktionslinjer i olika former och arbetsgivaren vill därför inte
ge utrymme för att även vara RiB.
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) arbetar aktivt med att rekrytera RiB
genom exempelvis inspirationskvällar, öppet hus, Platsbanken, sociala medier och
reklam. Utöver detta görs särskilda samarbeten med lokala arbetsgivare för att locka
personal att vilja bli RiB.
Någon ungdomsinriktad kampanj för RiB görs inte i dagsläget, däremot informerar
SÖRF om brandmannayrket (både heltid och RiB) på yrkesdagar och liknande i
skolor i sydöstra Skåne. Det finns också en ungdomsbrandkår i Ystad sedan många
år tillbaka. SÖRF bistår med lokal, material, övningsområde med mera för
föreningens ungdomar och ledare.
Tomelilla kommun är en av fyra förbundsmedlemmar i SÖRF. SÖRF är ett
självständigt kommunalförbund och styrs i enlighet med den förbundsordning som
samtliga fyra förbundsmedlemmars kommunfullmäktige har antagit (kf § 62/2019).
Tomelilla kommun kan inte ge SÖRF uppdrag på det sättet som motionären föreslår.
Däremot finns två andra formella sätt att påverka SÖRF i den inriktning som
kommunen önskar. Förbundsmedlemmarna har enligt förbundsordningen § 8 rätt att
anhängiggöra ärenden i direktionen genom framställan av kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen. Därefter behandlar och beslutar SÖRF:s direktion i frågan.
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Det andra sättet är genom att lyfta frågor på det medlemsforum som ska hållas två
gånger årligen, enligt förbundsordningen § 11, med representanter från
förbundsmedlemmarna och direktionen.
Eftersom SÖRF redan aktivt arbetar med rekryteringsåtgärder anser förvaltningen att
det räcker att frågan diskuteras på nästa medlemsforum.
Ekonomiska konsekvenser
En ungdomssatsning som föreslås i motionen kostar givetvis en del resurser, både i
pengar och tid. Detta får dock ändå anses ingå i SÖRF:s uppdrag. Exempelvis står
det i förbundsordningen § 3.2:
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§ 110 forts.
”SÖRF ska stödja sådan frivilligverksamhet inom räddningstjänstområdet som ligger
i linje med SÖRF:s syfte och mål. (Räddningsvärn samt ungdomsbrandkår)”
Barnperspektivet
Att få fler barn och ungdomar intresserade av räddningstjänstens arbete är positivt.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt.
Uppföljning
Motionen följs upp beroende på kommunfullmäktiges beslut.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens förslag till
yttrande.
Kommunfullmäktige ger Tomelilla kommuns representanter på nästa medlemsforum
med SÖRF i uppdrag att lyfta frågan om ungdomssatsning för att långsiktigt kunna
rekrytera räddningstjänstpersonal i beredskap.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2022.1765.

Tidigare behandling

Kommunfullmäktige beslutade den 4 april 2022 (Kf § 33/2022) remittera
motionen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 maj 2022 (Ksau § 94/2022)
remittera motionen till förvaltningen för beredning.
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_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Per Gustafsson (SD)
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
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Ksau § 111

Dnr KS 2022/81

Svar på medborgarinitiativ - Nya mål/nät
på gamla idrottsplatsen vid Malmövägen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar besvara medborgarinitiativet att det ligger
inom samhällsbyggnadsverksamhetens ordinarie uppgifter att utföra det som
initiativtagaren önskar.

Ärendebeskrivning

Olivia Lundgren har den 23 maj 2023 lämnat in ett medborgarinitiativ med i
huvudsak följande lydelse:
”Det är många som har börjat använda planen på gamla idrottsplatsen vid
Malmövägen. Näten som finns där har stora hål i och jag önskar nya mål eller nya
nät.”
Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, avger följande yttrande:
Det ligger inom samhällsbyggnadsverksamhetens ordinarie uppgifter att utföra det
som initiativtagaren önskar och det ligger även inom plan att byta ut näten.
Ekonomiska konsekvenser
Det är en begränsad kostnad att köpa in och byta ut näten.
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Barnperspektivet
Det är positivt ur ett barnperspektiv, både vad gäller barns hälsa och uppväxtvillkor
att ha goda möjligheter till lek och idrott i sin närhet.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör miljön nämnvärt.
Uppföljning
Ärendet behöver ingen uppföljning på annat sätt än den vanliga uppföljningen av alla
medborgarinitiativ och motioner.
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§ 111 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar besvara medborgarinitiativet att det ligger
inom samhällsbyggnadsverksamhetens ordinarie uppgifter att utföra det som
initiativtagaren önskar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2022.1766.
Medborgarinitiativ - Nya mål/nät på gamla idrottsplatsen vid Malmövägen,
handlingsid: Ks 2022.1534.
_________

Beslutet skickas till:
Olivia Lundgren
Samhällsbyggnadsnämnden för kännedom
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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Balanslistan/Patrik Månehall
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Ksau § 112

Dnr KS 2022/4

Anmälningsärenden ksau den 13 juni
2022
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

1. Protokoll från årsstämma 2022-04-22, Sydskånes Avfallsaktiebolag (SYSAV)
2. Protokoll nr 2 vid styrelsesammanträde 2022-05-05, Österlenhem AB
3. Protokoll nr 2 vid styrelsesammanträde 2022-05-05, Tomelilla
Industriaktiebolag (TIAB)
4. Svar från Länsstyrelsen på skrivelse angående planerad vandringsled i
Fyledalen.
5. Skrivelse till kommunstyrelsen och kommundirektören från Famna och
Fremia
6. Styrelsemötesprotokoll 2022-05-19, Österlen VA AB
7. Kultur- och fritidsnämnden § 31/2022: Ekonomisk uppföljning tertial 1
januari-april 2022

Förvaltningens förslag till beslut
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Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till
handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: Ks 2022.1767.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 113

Förfrågan från Norra Björstorps Byalag
om Koboen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till förvaltningen att utreda
hanteringen av Koboen.

Ärendebeskrivning

Norra Björstorps byalag har kontaktat kommunen angående Koboen. Enhetschef
näringsliv och exploatering Henrik Lundblad lyfte frågan i en dialogpunkt varpå
kommunstyrelsens arbetsutskott anser att ärendet ska beredas av förvaltningen för att
sedan lyftas vid nästkommande sammanträde.
_________

Beslutet skickas till:
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Enhetschef näringsliv och exploatering Henrik Lundblad

Justerandes sign

45

Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 juni 2022

Ksau § 114

Värdby Österlen Lyser
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till förvaltningen att ta fram
underlag kring ett eventuellt medverkande i Österlen lyser samt återkomma vid
nästkommande sammanträde.

Ärendebeskrivning

Henrik Lundblad, enhetschef näringsliv och exploatering, har fått förfrågan gällande
eventuellt intresse från Tomelilla kommun att bli värdby för Österlen lyser.
Förvaltningen ser det som en möjlighet att bidra till centrumutvecklingen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att förvaltningen ska bereda ärendet och
återkomma med underlag kring vilka förpliktelser det medför, samt vilka kostnader
det innebär för kommunen.
_________

Beslutet skickas till:
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Enhetschef näringsliv och exploatering Henrik Lundblad
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Ksau § 115

Medborgarbudget
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att utreda
förutsättningarna för införande av medborgarbudget samt att återkomma till
utskottet med ett förslag på modell och plan för införande.

Ärendebeskrivning

Medborgarbudget är en beprövad metod för att öka medborgares delaktighet,
engagemang och förtroende för demokratin. Metoden innebär att medborgare får
direkt inflytande över hur kommunen fördelar resurser. Typiskt omfattar det en
andel av kommunens investeringsbudget som fördelas genom medborgarnas direkta
inflytande. Sedan slutet på 1980-talet har metoden spridit sig över hela världen med
goda erfarenheter. I Sverige har exempelvis Lund, Uppsala och Eslöv infört
medborgarbudget.
I Tomelilla ligger införande av medborgarbudget i linje med vår strategi för
medborgardialog där vårt förhållningssätt ska vara att ta vara på individens
kompetens, kreativitet och vilja att vara med och påverka.
_________

Beslutet skickas till:
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Tillväxt och utvecklingschef Helena Berlin
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