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Tomelilla kommun
Kommunfullmäktige
Anette Thoresson (C)
Ordförande

Thomas Lindberg
Sekreterare

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.
Telefon 0417-18293 Thomas Lindberg
E-post: kommun@tomelilla.se
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

Sammanträdets öppnande och upprop
Ärendebeskrivning

Kungörelse om sammanträdet har sänts till varje ledamot och ersättare den
26 november 2021
Kungörelse med specifikation av tid och plats för kommunfullmäktiges
sammanträde samt med specifikation av dagens ärenden har varit anslagen på
kommunens officiella digitala anslagstavla och publicerad på kommunens
hemsida sedan den 26 november 2021.
_________
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Omröstningsprotokoll för Tomelilla kommunfullmäktige den 6 december 2021 Antal beslutande: _______
§
Tjänstgörande ers

Närvaro

Ledamotens namn

parti

Per-Martin Svensson
Ewa Carnbrand
Sander Dijkstra
Marianne Åkerblad
Bertil Fredlund
Emil Ekstrand
Margith Svensson
Kenneth Strömbeck
Leif Sandberg
Maria Mickelåker
Magnus Nilsson
Charlotte Rosdala
Fatlum Avdullahu
Anette Thoresson
Anders Larsson
Gunvor Olsson
Carina Persson
Bo Herou
Sara Anheden
Torgny Larsson
Ida Bornlykke
Sejdi Karaliti
Tina Bergström-Darrell
Anders Throbäck
Inger Åbonde
Peter Boström
Anne-Maj Råberg
Helén Bladh
Mona Nihlén
Linda Ekelund
Solveig Falk
Per Gustafsson
Paul Lennartsson

M
M
M
M
M
M
M
M
C
C
C
C
C
C
C
C
L
KD
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
V
V
MP
SD
SD

Peo Örnsved

SD

Anders Rosengren
Kent Olofsson
Tina Malm
Martin Åkesson
Thony Blomgren
Jonas Olsson
Kent Gustafsson

SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD

Ja

§
Nej

Avstår

Ja
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§
Nej

Avstår

Ja

§
Nej

Avstår

Ja

Nej

Av
står

Nr

Ersättarens namn

Parti

1
2
3
4

Alexander Verweij Svensson
Lennart Johansson

Jantje ten Have
Per Jeppsson

M
M
M
M

1
2
3
4

Christian Björkqvist
Bengt Högborg
Lena Eriksson
Boel Holm

C
C
C
C

1
2

Conny Thoresson
Charlotte Larkin

L
L

1
2

Susanne Balczar Herou
Kjell Persson

1
2
3
4
5

Kristin Skoog
Axel Olsson
Britt-Marie Liljeholm
Roger Persson
Karin Arvidsson

S
S
S
S
S

1
2

Figge Bergquist
Anna Axelsson

V
V

1
2

Jerry Bergström
Claes Melin

MP
MP

1
2
3
4
5

Birger Hörberger
Zofia Prokopczyk
Jan Gustafsson
Kandidat saknas
Kandidat saknas

SD
SD
SD
SD
SD

KD
KD

OMRÖSTNING §

OMRÖSTNING §

Ärende:

Ärende:

Förslag eller yrkanden:

Förslag eller yrkanden:

Propositionsordning:

Propositionsordning:

Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja.
Den som stödjer _______________ yrkande röstar nej.

Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja.
Den som stödjer _______________ yrkande röstar nej.

OMRÖSTNING §

OMRÖSTNING §

Ärende:

Ärende:

Förslag eller yrkanden:

Förslag eller yrkanden:

Propositionsordning:

Propositionsordning:

Den som stödjer ___________förslag röstar ja.
Den som stödjer ___________yrkande röstar nej.

Den som stödjer ___________förslag röstar ja.
Den som stödjer ___________yrkande röstar nej.
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Justering
Föregående justerare var Kenneth Strömbeck (M) och Solveig Falk
(MP).
På tur står Per-Martin Svensson (M) och Paul Lennartsson (SD).
Justering genomförs digitalt när protokollet är klart.
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From:
Sent:
To:
Subject:

Solveig Falk
Mon, 8 Nov 2021 13:21:05 +0100
Johan Linander
enkel fråga till KF



FRÅGA till Fullmäktige i Tomelilla 2021206
Till KS ordförande Per-Martin Svensson
Miljöpartiet Tomelilla har erfarit att ganska stora omorganisationer
inom kommunens
kansli håller på att iscensättas. Enligt vaga utsagor kommer detta att
även påverka fördelning av frågor på respektive nämnder.
- I vilken mån kommer dessa omorganisationer att påverka
den politiska sorteringen av frågor på olika nämnder och
folkvalda organ
- och i vilka konstellationer har detta beslutats?
(Men en stilla erinran om den viktiga rollfördelning mellan politiken och
tjänstemannanivån)

Gruppledare Solveig Falk. (MP)
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Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid

Sammanställning av motioner per den 24 november 2021
Motion

Kf

Ksau

Remiss

Ksau/
nämnd

Ks

Kf

Motion angående höjt
förbehållsbelopp

2020-11-09

2020-11-25

Till förvaltningen för
beredning och vård och
omsorgsnämnden för
yttrande.

2021-11-17

2021-12-06

Motion – Öka
folkhälsan
2020-12-09

2020-12-14

2021-01-13

2021-06-02,
återremiss till
samhällsbyggnadsnä
mnden för vidare
handläggning
2021-12-15
2021-12-15

2022-02-14

Motion –
Cykeldestination 202104-23
Motion om offentlig
toalett i Brösarp 202105-18

2021-05-03

2021-05-19

Till förvaltningen för
beredning.

2021-12-01

2021-06-21

2021-08-18

Motion träd mot
träd
2021-06-15

2021-06-21

2021-08-18

Till förvaltningen för
beredning och
samhällsbyggnadsnämnden
för yttrande.
Till förvaltningen för
beredning
samhällsbyggnadsnämnden
för yttrande

SBN 2021-09-24
Ksau 2021-10-12

2021-11-17

2021-12-06

SBN 2021-09-24
Ksau 2021-10-12

2021-11-17

2021-12-06

VON 2021-02-25
Ksau 2021-03-10,
återremiss till
förvaltningen för
fördjupad
beredning.
Ksau 2021-10-12
Till förvaltningen för
SBN 2021-03-26
beredning och därefter till
Ksau 2021-04-21
samhällsbyggnadsnämnden Ksau 2021-11-24
för yttrande
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2022-02-14

Anmär
kning

Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid
Motion angående
utbildning för
personalutskottet
2021-06-16
Motion angående
tekniskt vatten till
pooler
2021-06-16
Motion angående
regntunnor
2021-06-18

2021-06-21

2021-08-18

Till förvaltningen för
beredning.

2021-06-21

2021-08-18

Till förvaltningen för
SBN 2021-10-22
beredning
Ksau 2021-11-24
samhällsbyggnadsnämnden
för yttrande

2021-06-21

2021-08-18

Motion – Larmgrupp
2021-06-18

2021-06-21

2021-08-18

Till förvaltningen för
beredning
samhällsbyggnadsnämnden
för yttrande
Till förvaltningen för
beredning och därefter till
vård- och
omsorgsnämnden för
yttrande.

Motion angående
klimatet
2021-09-09
Motion angående
återbruk
2021-09-09

2021-09-20

2021-10-12

Till förvaltningen för
beredning.

2021-09-20

2021-10-12

Till förvaltningen för
beredning.
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SBN 2021-10-22
Ksau 2021-11-24, till
SBN för förnyad
behandling
Vonau 2021-10-14
Von 2021-10-28
Ksau 2021-11-24

2021-12-15

2022-02-14

2021-12-15

2022-02-14

Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid

Sammanställning interpellationer per den 2021-11-24
Interpellation

Kf

Interpellation angående VoB Syd från Linda 2021-05-03
Ekelund (V) till familjenämndens
ordförande Charlotte Rosdala (C)

Kf

Anmärkning

2021-10-25
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Sammanställning över inkomna medborgarinitiativ per den 24 november 2021*
Inkommen
2021-05-14

2021-06-23

2021-06-29

Rubrik
Medborgarinitiativ - Utegym i
Onslunda

Medborgarinitiativ – Cykelväg
genom Brösarps södra backar

Medborgarinitiativ – Hundrastgård,
Lunnarp

Förslagsställare

Remitterad till

Pernilla Allard

Ksau 2021-06-09
SBN 2021-08-27
KFN 2021-09-28
Ksau 2021-10-12

Ellinor Johansson

Ksau 2021-08-18
Ksau 2021-10-12

2021-10-18

Familjen Månsson

Ksau 2021-08-18
SBN 2021-09-24
Ksau 2021-10-12

2021-10-18
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Svar skickat till
initiativtagaren
2021-10-18

2021-09-13

2021-09-20

2021-10-07

2021-10-08

Medborgarinitiativ - Stor lekplats
med olika kunskapsnivåer som kan
bli Tomelillas mötespunkt för
småbarnsföräldrar

Medborgarinitiativ - Körfil istället
för parkering i korsningen
Torget/Norregatan

Medborgarinitiativ - Stopp för
elsparkcyklar

Medborgarinitiativ - Skolkampanj
om att inte skräpa ner och
trafikregler för cyklister

Malin Eriksson

Ksau 2021-09-22, till
förvaltningen för
beredning och sedan till
samhällsbyggnadsnämnden
för yttrande.

Ingrid Nilsson

Ksau 2021-10-12, till
förvaltningen för
beredning och sedan till
samhällsbyggnadsnämnden
för yttrande.

Jan Berntsson

Ksau 2021-11-03, till
förvaltningen för yttrande.

Carin Cecilia Nilsson

Ksau 2021-11-03, till
förvaltningen för
beredning och sedan till
familjenämnden för
yttrande.
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2021-10-31

2021-11-02

2021-11-03

2021-11-05

Medborgarinitiativ - Klotterplank i
Onslunda

Medborgarinitiativ - Belysning
Smedstorps pump track

Medborgarinitiativ - Bättre och
roligare skolgård på Smedstorps
skola

Medborgarinitiativ - Förbättra
belysningen vid promenadvägarna
runt aktivitetsplanen

Elisabeth Nilsson

Ksau 2021-11-24, till
förvaltningen för
beredning och sedan till
samhällsbyggnadsnämnden
för yttrande.

Ungdomsrådet

Ksau 2021-11-24, till
förvaltningen för
beredning och sedan till
samhällsbyggnadsnämnden
för yttrande.

Vega Bornlykke

Ksau 2021-11-24, till
förvaltningen för
beredning och sedan till
familjenämnden och
samhällsbyggnadsnämnden
för yttrande.
Ksau 2021-11-24, till
förvaltningen för
beredning och sedan till
samhällsbyggnadsnämnden
för yttrande.

Ulf Magnusson
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2021-11-05

2021-11-08

2021-11-24

Medborgarinitiativ - Återskapa en
passage under eller över järnvägen
vid Skogsbacken

Medborgarinitiativ - Ta bort
gångbana vid Bo Olssonområdet,
gör ytterligare en körfil

Medborgarinitiativ - Inhägnad
hundrastgård i anslutning till
korsningen Östergatan/Brogatan,
Tomelilla 237_96

Ulf Magnusson

Ksau 2021-11-24, till
förvaltningen för
beredning och sedan till
samhällsbyggnadsnämnden
för yttrande.

Sten Bjerketun

Ksau 2021-11-24, till
förvaltningen för
beredning och sedan till
samhällsbyggnadsnämnden
för yttrande.

Kerstin Alpkleven

Ksau 2021-12-01

*Sammanställningar över medborgarinitiativ inkomna under de senaste 6 månaderna samt obesvarade medborgarinitiativ.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
17 november 2021

Ks § 125

Dnr KS 2021/178

Partistöd 2022
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att för 2022 utbetala partistöd enligt nedan:
Moderaterna: 90 992 kr
Centerpartiet: 90 992 kr
Liberalerna: 20 124 kr
Kristdemokraterna: 20 124 kr
Arbetarepartiet Socialdemokraterna: 111 240 kr
Vänsterpartiet: 30 248 kr
Miljöpartiet de gröna: 20 124 kr
Sverigedemokraterna: 111 240 kr
Kommunfullmäktige beslutar att en skriftlig redovisning, som visar att partistödet
använts för det ändamål som anges i 4 kap. 31 § kommunallagen, samt
granskningsintyg ska inlämnas till fullmäktige senast den 30 juni 2023.

Ärendebeskrivning

Enligt 4 kap. 32 § kommunallagen ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut om
utbetalning av partistöd.
Enligt reglementet för partistöd i Tomelilla kommun beräknas partistödet till 25 %
av prisbasbeloppet per mandat under valår (övriga år 20 %). Stödet fördelas med ett
grundstöd som uppgår till 10 000 kronor per parti och år, samt ett mandatstöd som
utgörs av resterande belopp fördelat per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2022 har
fastställts till 48 300 kronor, vilket medför ett grundbelopp om 10 000 kronor per
parti och ett mandatstöd om 10 124 kronor per mandat.
Samtliga partier har redovisat det partistöd som utbetalades 2020 i rätt tid.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
17 november 2021

§ 125 forts.
Ekonomiska konsekvenser
Det totala partistödet för samtliga åtta i kommunfullmäktige representerade partier
blir 495 084 kr.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn nämnvärt.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt.
Uppföljning
Senast ett halvår efter 2022 års utgång, dvs den 30 juni 2023, ska partistödet ha
redovisats i enlighet med kommunallagen 4:31. Paragrafen stadgar att beslut om
partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en
skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges
i 29 § första stycket.
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över
granskningen ska bifogas redovisningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyren
Kommunfullmäktige beslutar att för 2022 utbetala partistöd enligt nedan:
Moderaterna: 90 992 kr
Centerpartiet: 90 992 kr
Liberalerna: 20 124 kr
Kristdemokraterna: 20 124 kr
Arbetarepartiet Socialdemokraterna: 111 240 kr
Vänsterpartiet: 30 248 kr
Miljöpartiet de gröna: 20 124 kr
Sverigedemokraterna: 111 240 kr

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
17 november 2021

§ 125 forts.
Kommunfullmäktige beslutar att en skriftlig redovisning, som visar att partistödet
använts för det ändamål som anges i 4 kap. 31 § kommunallagen, samt
granskningsintyg ska inlämnas till fullmäktige senast den 30 juni 2023.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 200/2021, handlingsid: Ks 2021.3785.
Partistöd 2022 uträkning handlingsid: Ks 2021.3656.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 200/2021:
Kommunfullmäktige beslutar att för 2022 utbetala partistöd enligt nedan:
Moderaterna: 90 992 kr
Centerpartiet: 90 992 kr
Liberalerna: 20 124 kr
Kristdemokraterna: 20 124 kr
Arbetarepartiet Socialdemokraterna: 111 240 kr
Vänsterpartiet: 30 248 kr
Miljöpartiet de gröna: 20 124 kr
Sverigedemokraterna: 111 240 kr
Kommunfullmäktige beslutar att en skriftlig redovisning, som visar att partistödet
använts för det ändamål som anges i 4 kap. 31 § kommunallagen, samt
granskningsintyg ska inlämnas till fullmäktige senast den 30 juni 2023.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
17 november 2021

Ks § 126

Dnr KS 2018/207

Arbetsordning för kommunfullmäktige
mandatperioden 2018-2022
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga till § 45 gällande webbsändning i
kommunfullmäktiges arbetsordning för mandatperioden 2018-2022.

Ärendebeskrivning

Med anledning av att kommunfullmäktiges sammanträden ska börja webbsändas från
2022 behöver kommunfullmäktiges arbetsordning uppdateras.
En ny § 45 föreslås läggas till:

45 § Fullmäktiges sammanträden spelas in och arkiveras. Fullmäktiges
sammanträden direktsänds över internet genom bild- och
ljudupptagning.
Kommunfullmäktiges ordförande är ansvarig utgivare för sändningen.
När vice ordförande leder sammanträdet inträder de i rollen som
ställföreträdande ansvarig utgivare.
Ansvarig utgivare eller tjänstgörande ställföreträdande ansvarig utgivare
får besluta om att sändning inte ska ske eller ska avbrytas.
Fullmäktiges sammanträden är att betrakta som dagshändelser. Därmed
är varje ledamot eller annan medverkande själv ansvarig för eventuella
yttrandefrihetsbrott han eller hon kan komma att begå.
Ekonomiska konsekvenser
Ändringen i arbetsordningen innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Ändringen i arbetsordningen berör inte barn.
Miljöperspektivet
Ändringen i arbetsordningen berör inte miljön.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
17 november 2021

§ 126 forts.
Uppföljning
Ny arbetsordning för mandatperioden 2022-2026 kommer att antas under 2022. Det
ärendet bereds av organisations- och arvodesberedningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar lägga till § 45 gällande webbsändning i
kommunfullmäktiges arbetsordning för mandatperioden 2018-2022.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 214/2021. handlingsid: Ks 2021.3799.
Förslag ändring i arbetsordning för kommunfullmäktige mandatperioden 2018 2022,
handlingsid: Ks 2021.3677.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 214/2021:
Kommunfullmäktige beslutar lägga till § 45 gällande webbsändning i
kommunfullmäktiges arbetsordning för mandatperioden 2018-2022.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
17 november 2021

Ks § 129

Dnr KS 2020/198

Svar på motion angående höjt
förbehållsbelopp
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.

Reservation

Per-Martin Svensson (M) och Leif Sandberg (C) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 november 2020, Ksau §
280/2020, att remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till
vård och omsorgsnämnden för yttrande.
Vård och omsorgsnämnden beslutade den 25 februari 2021, Von § 20/2021, att
föreslå kommunfullmäktige att avstyrka motionen utifrån förvaltningens redogörelse
att en höjning av förbehållsbeloppet inte förbättrar ekonomin för den gruppen som
har ett negativt avgiftsutrymme.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 10 mars 2021, Ksau § 50/2021, att
återremittera motionen till förvaltningen för fördjupad beredning.
Mona Nihlén (V) och Inger Åbonde (S) har lämnat in motion om höjt
förmånsbelopp för dem med lägst inkomst med följande lydelse:
”Av våra äldre finns det många som lever på ytterst låg pension, som varje månad
kämpar för att få ekonomin att gå ihop. Förra året höjdes pensionen för dessa
personer, dock blev resultatet för många att det trots ökningen blev mindre över i
plånboken eftersom kostnaderna ökade mer.
Ett exempel ur verkliga livet:
2019 betalade en boende på Valkyrian med garantipension 9 675 kronor per månad
för hyra, hemtjänst och måltider efter att reducering för maxtaxa skett.
Garantipension tillsammans med bostadstillägg utbetalades efter skatt med 12 746
kronor. Det gav denna pensionär 3 071 kronor varje månad att lägga på allt övrigt,

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
17 november 2021

§ 129 forts.
som hygienartiklar, mobilabonnemang, tidningar, rengöringsmedel, resor, läkarbesök
etc.
2020 hade samma persons pension ökat så att det utbetalades 12 926 kronor varje
månad. Dock hade kostnaden för boendet på Valkyrian tillsammans med hemtjänst
och måltidsabonnemang ökat till 10 215 kronor, vilket sänkte det disponibla
överskottet till 2 711 kronor, alltså en minskning med 311 kronor eller nästan 12
procent.
Framförallt är det personer med garantipension som är i behov av matdistribution
som under de senaste åren fått det allt svårare att få ihop ekonomin. Dessa personer
har sällan något annat val än att köpa sin mat genom kommunen, och matpriserna
har ökat i en betydligt högre takt än pensionen. Risken är att dessa personer avsäger
sig sin mat, då de inte har råd. Konsekvenserna av detta, då de inte får i sig en
korrekt och näringsrik kost, kan bli både plågsamma och kostsamma.
För att skapa en mer rättvis fördelning för dessa personer med lägst inkomst,
samtidigt som vi undviker att ge subventioner till enskilda grupper, anser vi att
förbehållsbeloppet bör höjas. Att höja förbehållsbeloppet, alltså det belopp som
enligt Socialtjänstlagen ska finna kvar efter att boendekostnader och avgifter är
betalda, innebär att personer som har det sämst ställt ekonomiskt kan få det lite
bättre.
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna föreslår därför, att förbehållsbeloppet i
kommunen höjs med 500 kronor per månad för att ge de med lägst inkomst en
rimligare vardag.”
Kvalitetschef Christel Nilsson föreslår att vård och omsorgsnämnden yttrar sig
enligt följande:
Förbehållsbeloppet för år 2020 var för ensamstående 5 339 kronor och används för
att beräkna den enskildes avgiftsutrymme. Det är avgiftsutrymmet som avgör vad
nämnden kan ta ut i avgift av den enskilde för vård och omsorgen. Det säger
däremot inte att den enskilde faktiskt ska ha kvar beloppet i börsen när avgifterna är
betalda, vilket också exemplet i motionen visar.
Även inkomsthöjningar påverkar avgiftsutrymmet så att detta ökar när
inkomsten/pensionen/bostadstillägget höjs. Så effekten blir att subventionen
minskas och den enskilde kan då betala mer i avgift för sin vård och omsorg.
När den enskildes avgiftsutrymme räknas fram dras boendekostnaden
förbehållsbeloppet ifrån inkomsten. Skillnaden mellan dessa poster avgör vad den
enskilde kan betala i avgift.

Justerandes sign

21

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
17 november 2021

§ 129 forts.
Komplement till vård- och omsorgsnämndens yttrande
Ett komplement till vård och omsorgsnämndens yttrande är att det av förarbeten till
regeringens proposition framgår att kommuner redan idag höjer *minimibeloppet i
skälig omfattning för den enskilde som på grund av särskilda omständigheter
varaktigt har ett behov. Exempel på kostnader som höjer minimibeloppet är vård och omsorgs måltidskostnader, kostnader för god man och fördyrade resekostnader.
*Minimibeloppet plus faktiska boendekostnader = förbehållsbelopp
Att höja förbehållsbeloppet utöver vad som är reglerat i lag är att gå utöver skälig
levnadsnivå för vissa, dock inte för alla inkomstgrupper vilket förvaltningens
kartläggning visar. För varje person som får en insats från kommunens vård och
omsorg görs en individuell beräkning för att räkna ut hans/hennes avgiftsutrymme.
Minimibeloppet som används för att räkna fram vad var och en kan betala i avgift för
sin vård -och omsorg i kommunen utgår från Konsumentverkets beräkningar.
”Denna nivå innebär varken existensminimum med utgifter endast för det absolut
nödvändigaste eller en överflödskonsumtion, utan en rimlig konsumtionsstandard av
de varor och tjänster som man vanligen behöver för att klara vardagen i dagens
samhälle.” Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor,
fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård,
tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.
Vid positivt avgiftsutrymme påverkas privatekonomin positivt av en höjning
Personen i motionens exempel antas ha ett visst positivt avgiftsutrymme t.ex. 1000 kr
och betalar då 1000 kronor i avgift. Då hemtjänstavgiften för särskilt boende är 2125
kr dvs enligt maxtaxetaket subventionerar nämnden avgiften med 1125 kronor i
månaden. Med ett höjt förbehållsbelopp på 500 kronor skulle samma person minska
sin avgift med 500 kronor i månaden.
Samma effekt blir det för de som har en högre inkomst och ett avgiftsutrymme som
överstiger maxtaxebeloppet med 500 kronor och alltså har en högre
betalningsförmåga. Båda grupperna skulle få en minskad avgift vilket påverkar deras
ekonomi positivt.
Den som har negativt avgiftsutrymme får ingen positiv effekt på sin
privatekonomi
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Det finns en grupp vars ekonomi inte förbättras av ett förhöjt förbehållsbelopp. Det
är personer som har ett negativt avgiftsutrymme. Hela avgiften reduceras och därför
får ett förhöjt förbehållsbelopp som ju används just för att räkna fram
avgiftsutrymmet eller betalningsförmågan inte någon förbättring av ekonomin. De
får bara ett ännu större negativt avgiftsutrymme.
Vid en manuell granskning av 55 boendes avgiftsutrymme så ser fördelningen ut
enligt följande:
42 % har ett negativt avgiftsutrymme
48 % har ett positivt avgiftsutrymme som är mindre än maxtaxebeloppet 10 % har
ett avgiftsutrymme som överstiger maxtaxebeloppet
Urvalet är gjort på boende på två av de fyra särskilda boenden och visar att en stor
del har ett negativt avgiftsutrymme vars ekonomi inte skulle förbättras av förslaget.
Individuellt förhöjt förbehållsbelopp
Enligt Socialtjänstlagen kap 8 § 8 ska kommunen höja minimibeloppet i skälig
omfattning om den enskilde har extra eller förhöjda omkostnader.
Förhöjt förbehållsbelopp för matkostnader
Minimibeloppet för livsmedelskostnader täcker inte de extra kostnaderna för den
som behöver köpa sin mat av kommunen. Förbehållsbeloppet höjs därför med
mellanskillnaden mellan de två posterna f.n. 1174 kr per månad för de som bor i
särskilt boende. Även för personer i ordinärt boende med matdistribution höjs
förbehållsbeloppet.
Förhöjt förbehållsbelopp för merkostnader p.g.a. funktionshinder
Den som kan visa att den har kostnader till följd av sin funktionsnedsättning som
inte täcks av merkostnadsersättning från SFB kan ansöka om förhöjt
förbehållsbelopp. Det ska vara särskilda, varaktiga omständigheter där kostnaden
överstiger 200 kr/månad till exempel för den som har kostnader för god man,
specialkost, rehabilitering eller underhållskostnad för barn.
Kommunen har ingen skyldighet att betala ut kontanter om avgiftsutrymmet är
negativt men har alltså en skyldighet att höja det individuella förbehållsbeloppet om
den enskilde har fördyrande omkostnader.
Den enskilde kan alltid överklaga avgiftsbeslut med förvaltningsbesvär.
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Det finns kommuner som valt alternativet att subventionera hyra och
måltidskostnader vilket påverkar den enskildes ekonomi positivt.
Ekonomiska konsekvenser
En generell höjning av förbehållsbeloppet med 500 kronor skulle innebära ett
inkomstbortfall på drygt 1, 3 miljoner kronor per år för vård och omsorgsnämnden.
Beräkningen bygger på en manuell simulering och överslagsberäkning och är inte
exakta.
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
Kommunens taxor och avgifter revideras årligen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka motionen utifrån förvaltningens
redogörelse att en höjning av förbehållsbeloppet inte förbättrar ekonomin för den
gruppen som har ett negativt avgiftsutrymme. De som köper sin mat av vård -och
omsorg kompenseras också redan idag av ett förhöjt förbehållsbelopp, enligt
bestämmelserna i socialtjänstlagen.

Beslutsunderlag

Ksau § 202/2021, handlingsid: Ks 2021.3787.

Tidigare behandling

Kommunfullmäktige § 149/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 280/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för
beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden för yttrande.
Vård och omsorgsnämnden § 20/2021:
Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka motionen utifrån förvaltningens
redogörelse att en höjning av förbehållsbeloppet inte förbättrar ekonomin för den
gruppen som har ett negativt avgiftsutrymme. De som köper sin mat av vård -och
omsorg kompenseras också redan idag av ett förhöjt förbehållsbelopp, enligt
bestämmelserna i socialtjänstlagen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 50/2021:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera motionen till förvaltningen
för fördjupad beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 202/2021:
Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka motionen utifrån förvaltningens
redogörelse att en höjning av förbehållsbeloppet inte förbättrar ekonomin för den
gruppen som har ett negativt avgiftsutrymme. De som köper sin mat av vård -och
omsorg kompenseras också redan idag av ett förhöjt förbehållsbelopp, enligt
bestämmelserna i socialtjänstlagen.

Förslag till beslut under sammanträdet

Per-Martin Svensson (M) och Leif Sandberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut.
Sara Anheden (S) och Per Gustafsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt PerMartin Svenssons (M) och Leif Sandbergs (C) yrkande.
Votering begärs och följande beslutsgång fastställs:
Ja-röst för Per-Martin Svenssons (M) och Leif Sandbergs (C) yrkande.
Nej-röst för Sara Anhedens (S) och Per Gustafssons (SD) yrkande:

Omröstning

Med sju nej-röster mot sex ja-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Sara Anhedens
(S) och Per Gustafssons (SD) yrkande.
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Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Leif Sandberg (C), Christian Schanner (C),
Fatlum Avdullahu (C), Bo Herou (KD) och Ewa Carnbrand (M)
Nej-röster: Sara Anheden (S), Per Gustafsson (SD), Anders Throbäck (S), Per-Olof
Örnsved (SD), Ida Bornlykke (S), Anders Rosengren (SD) och Tina BergströmDarrell (S)
_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks § 130

Dnr KS 2020/179

Vård och omsorgsnämndens taxor 2022
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar anta taxor och avgifter för 2022 i enlighet med bifogat
förslag handlingsid: Ks 2021.3663.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade i § 73 den 21 juni 2021 att vård och
omsorgsnämndens taxor skulle återremitteras till förvaltningen för fortsatt beredning
i avvaktan på beslut på motionen angående höjt förbehållsbelopp.
Ekonomiska konsekvenser
Taxor och avgifter utgör en del av de grundförutsättningar som budget 2022 är
uppbyggd på
Barnperspektivet
Barnperspektivet har beaktats i de fall taxor och avgifter berör barn.
Miljöperspektivet
Miljöperspektivet är inte aktuellt att beakta i detta beslut
Uppföljning
Utfallet av fastställda taxor och avgifter följs upp i samband med de tre årliga
uppföljningarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar anta taxor och avgifter för 2022 i enlighet med bifogat
förslag handlingsid: Ks 2021.3663.
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§ 130 forts.

Beslutsunderlag

Ksau § 203/2021, handlingsid: Ks 2021.3788.
Förslag till vård- och omsorgsnämndens taxor 2022, handlingsid: Ks 2021.3663.
Kf § 73/2021 Taxor och avgifter 2022, handlingsid: Ks 2021.2512.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 73/2021:

Kommunfullmäktige beslutar anta taxor och avgifter för 2022 i enlighet med bifogat
förslag, handlingsid: Ks 2021.2163, med undantag av vård och omsorgs taxor som
återremitteras till förvaltningen för förnyad beredning utifrån kommande behandling
av motion angående höjt förbehållsbelopp.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 203/2021:
Kommunfullmäktige beslutar anta taxor och avgifter för 2022 i enlighet med bifogat
förslag handlingsid: Ks 2021.3663.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks § 131

Dnr KS 2021/69

Taxa för fordonsflytt
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta taxan för fordonsflytt för 2022 i enlighet med
bifogat förslag, handlingsid. Ks 2021.3665.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden har i underlag till taxor får 2022 även föreslaget ny taxa
avseende flytt av fordon. Kommunfullmäktige har i § 73/2021 antagit övriga taxor
för parkeringsförseelse och nu föreslås kommunfullmäktige även fastställa den nya
taxan för fordonsflytt. Nämndens förslag är att taxan uppgår till den självkostnad
som flytten innebär.
Ekonomiska konsekvenser
Genom att anta denna taxa får kommunen ersättning för de kostnader som en
fordonsflytt innebär.
Barnperspektivet
Detta perspektiv är inte aktuellt i detta ärende.
Miljöperspektivet
Detta perspektiv kan påverkas positivt om fordon flyttas.
Uppföljning
Uppföljning av verksamheten sker i samband med delårs- och helårsuppföljningarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar anta taxan för fordonsflytt för 2022 i enlighet med
bifogat förslag.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 206/2021, handlingsid: Ks 2021.3791.
Taxa fordonsflytt 2022, handlingsid: Ks 2021.3665.
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Tidigare behandling
Ksau § 206/2021:

Kommunfullmäktige beslutar anta taxan för fordonsflytt för 2022 i enlighet med
bifogat förslag.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

30

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
17 november 2021

Ks § 132

Dnr KS 2021/69

Renhållningstaxa 2022 inklusive taxa för
container och slamtömning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar anta renhållningstaxa för containrar och slamtömning
enligt styrelsebeslut, handlingsid: Ks 2021.3422

Ärendebeskrivning

Styrelsen för ÖKRAB har inkommit med beslut om förslag till beslut om ny
renhållningstaxa 2022 inklusive taxa för container och slamtömning.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar anta renhållningstaxa för containrar och slamtömning
enligt styrelsebeslut, handlingsid: Ks 2021.3422

Beslutsunderlag

Ksau § 188/2021, handlingsid: Ks 2021.3538.
Sammanträdesprotokoll 2021-09-13 styrelsemöte Österlens kommunala renhållnings
AB ÖKRAB § 66, handlingsid: Ks 2021.3422.
Förslag till renhållningstaxa 2022 (ver3), handlingsid: Ks 2021.3315.
Förslag till taxa för slamtömning 2022, ÖKRAB (ver2), handlingsid: Ks 2021.3318.
Förslag till taxa för container 2022, ÖKRAB, handlingsid: Ks 2021.3217.
Förslag till renhållningstaxa 2022, jämförelse 2021, ÖKRAB (ver2), handlingsid: Ks
2021.3317.
Förslag till taxa för slamtömning 2022, jämförelse 2021, ÖKRAB (ver2), handlingsid:
Ks 2021.3316.
Förslag till taxa för container 2022, jämförelse 2021, ÖKRAB, handlingsid: Ks
2021.3215.
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Tidigare behandling

Sammanträdesprotokoll 2021-09-13 styrelsemöte Österlens kommunala renhållnings
AB ÖKRAB § 66, handlingsid: Ks 2021.3422.
Förslag till renhållningstaxa 2022 (ver3), handlingsid: Ks 2021.3315.
Förslag till taxa för slamtömning 2022, ÖKRAB (ver2), handlingsid: Ks 2021.3318.
Förslag till taxa för container 2022, ÖKRAB, handlingsid: Ks 2021.3217.
Förslag till renhållningstaxa 2022, jämförelse 2021, ÖKRAB (ver2), handlingsid: Ks
2021.3317.
Förslag till taxa för slamtömning 2022, jämförelse 2021, ÖKRAB (ver2), handlingsid:
Ks 2021.3316.
Förslag till taxa för container 2022, jämförelse 2021, ÖKRAB, handlingsid: Ks
2021.3215.
Ksau § 188/2021:
Kommunfullmäktige beslutar anta renhållningstaxa för containrar och slamtömning
enligt styrelsebeslut, handlingsid: Ks 2021.3422.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige.
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Ks § 133

Dnr KS 2021/69

Taxa för prövning och tillsyn enligt
alkohollagen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbunds
beslut att godkänna taxa för prövning och tillsyn för 2022 enligt alkohollagen,
handlingsid: Ks 2021.3606.

Ärendebeskrivning

Beslut från Ystad-Österlenregionens miljöförbund den 18 oktober 2021, § 80, om
taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lyder enligt följande:
Den 1 juli 2020 överfördes alkoholtillsynen till miljöförbundet. Vid övergången fanns
en gällande taxa som reviderades under 2020 och som sedan fastställdes i respektive
medlemskommuns kommunfullmäktige under hösten. Taxan trädde i kraft 1 januari
2021 och av beslutet framgår att taxan gäller för 2021 och därför ska ny taxa
fastställas för kommande år. I förslaget till taxa för 2022 föreslås ingen höjning av
avgifterna utan dessa ligger kvar på 2021 års belopp som fastställts till 1 303 kr.

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige antar Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbunds
beslut att godkänna taxa för prövning och tillsyn för 2022 enligt alkohollagen,
handlingsid: Ks 2021.3606.

Beslutsunderlag

Ksau § 204/2021, handlingsid: Ks 2021.3789.
Förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, handlingsid: Ks
2021.3605.
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen 2021, handlingsid: Ks 2021.3606.

Tidigare behandling

Ystad-Österlenregionens miljöförbund § 80/2021:
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Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutar att godkänna taxa
för prövning och tillsyn för 2022 enligt alkohollagen och överlämnar taxan för beslut
i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 133/2021:
Kommunfullmäktige antar Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbunds
beslut att godkänna taxa för prövning och tillsyn för 2022 enligt alkohollagen,
handlingsid: Ks 2021.3606.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks § 134

Dnr KS 2021/69

Taxa för tillsyn och prövningar enligt
miljöbalken, tillsyn enligt
livsmedelslagen m.m.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbunds
beslut § 81/2021 att för verksamhetsåret 2022 behålla alla taxor och timavgifter
oförändrade jämfört med 2021.

Ärendebeskrivning

Beslut från Ystad-Österlenregionens miljöförbund, direktionen, den 18 oktober
2021, § 81, om oförändrade timavgifter för året 2022, lyder enligt följande:
Under hösten 2019 tillskrev direktionen samtliga medlemskommuner att besluta om
taxor som miljöförbundet arbetar efter vid myndighetsutövning om årlig höjning
med 2,5% t.o.m. 2022. Kommunerna beslutade enligt förslaget i kommunfullmäktige
om en årlig höjning av timavgifter med 2,5 % fram till och med 2022 och att 2023
ska miljöförbundet återkomma med nytt förslag på taxa.
Vid det tillfället var det följande taxor som kommunfullmäktige beslutade om som
fick en
årlig uppräkning av 2,5% t.o.m. 2022:






Tillsyn och prövningar enligt miljöbalken
Tillsyn enligt livsmedelslagen
Prövningar och extra offentlig kontroll enligt livsmedelslagen
Tillsyn och prövningar enligt tobakslagen, alkohollagen (folköl) och lagen
om tillsyn av receptfria läkemedel
Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen

Miljöförbundet har tagit fram ett förslag till budget för 2022 och planåren 2023-2025
där det framgår att kraven på självfinansieringsgrad uppnås under 2022 utan årlig
uppräkningav timtaxan. Det gäller både årliga tillsynsavgifter, timavgifter där
debitering sker i efterhand och vid ansöknings- eller anmälningstillfället av olika
prövningar.
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Område

2019

2020

2021

2022

Miljöbalken, öl,

1 015 kr

1 040 kr

1 066 kr

1 093 kr

tobak, receptfria

1 066 kr

läkemedel och
Strålskydd
Livsmedel

1 240 kr

1 271 kr

1 303 kr

1 336 kr
1 303 kr

Sedan 2019 när beslutet togs arbetar miljöförbundet efter fler taxor som beslutats i
kommunfullmäktige. Samtliga taxor som miljöförbundet arbetar efter är:









Taxa för prövning enligt lagen om tobak och liknande produkter
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalksområdet
Taxa för offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen
Taxa för tillsyn över sprängämnesprekursorer
Taxa för handel över receptfria läkemedel
Taxa enligt strålskyddslagen
Taxa för tillsyn över folköl

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige antar Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbunds
beslut § 81/2021 att för verksamhetsåret 2022 behålla alla taxor och timavgifter
oförändrade jämfört med 2021.

Beslutsunderlag

Ksau § 205/2021, handlingsid: Ks 2021.3790.
Förslag till taxa för tillsyn och prövningar enligt miljöbalken, tillsyn enligt
livsmedelslagen m.m. handlingsid: Ks 2021/3607.
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Tidigare behandling

Direktionen Ystad-Österlenregionens miljöförbund § 81/2021:
Direktionen föreslår kommunfullmäktige i respektive medlemskommun att besluta
att direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund ska för verksamhetsåret
2022 behålla alla taxor och timavgifter oförändrade jämfört med 2021.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 205/2021:
Kommunfullmäktige beslutar anta Direktionen för Ystad-Österlenregionens
miljöförbunds beslut § 81/2021 att för verksamhetsåret 2022 behålla alla taxor och
timavgifter oförändrade jämfört med 2021.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks § 135

Dnr KS 2021/174

Utökat borgensåtagande Sydöstra
Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Sydöstra
Skånes Räddningstjänstförbunds låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om
50 000 000 kr jämte därpå löpande ränta och lånekostnader under tio år för att sedan
göra en omprövning av fortsatt borgen. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas
på de ursprungliga skuldebrevens respektive lånebelopp.
Borgen ingås under förutsättning att Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund minst
amorterar aktuellt lån i takt med fordonens avskrivningstid.
Tomelilla kommun ska, i enlighet med vad som anges i förbundsordningen för
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, ingå som part i det regressavtal mellan
medlemmarna där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras.
Borgensförbindelsen och regressavtalet för Tomelilla kommuns del undertecknas av
kommunstyrelsens ordförande (med vice ordförande som ersättare) och
kommundirektören (med ekonomichefen som ersättare).
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund ska inte erlägga någon borgensavgift.
Tomelilla kommuns beslut om borgensförbindelse och regressavtal gäller under
förutsättning av att motsvarande beslut fattas av de övriga tre medlemskommunerna

Ärendebeskrivning

Medlemskommunerna i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF),
Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad ingick år 2013 i borgen för SÖRF på totalt
16 000 000 kronor. Åtagandet gällde under 10 år för att därefter omprövas om
fortsatt borgen.
I samband med omprövning av befintligt borgensåtaganden har Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund (SÖRF) har inkommit med en hemställan om borgen för
ytterligare nyupplåning. Bakgrunden är den att SÖRF behöver investera i nya släckoch höjdfordon under de kommande åren. Reparationer för befintliga fordon är
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kostsamma och äventyrar SÖRF:s operativa förmåga. Befintliga bilar är över 20 år
gamla. SÖRF är i behov av att köpa in två höjdfordon och fyra till fem släckbilar
under perioden 2022-2027 vilket kräver en nyupplåning med utökad kommunal
borgen.
Upplägget är sådant att medlemskommunerna (Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och
Ystad) ingår en solidarisk borgen. När flera borgensmän går i borgen för samma
skuld och utan förbehåll, ansvarar de solidariskt om låntagaren inte kan betala den
aktuella skulden. Långivaren kan då kräva betalning av en eller flera av
borgensmännen. För att begränsa den enskilda kommunens ekonomiska ansvar
behövs ett inbördes regressavtal mellan kommunerna. Genom detta avtal begränsas
ansvaret till den procentsats som motsvarar respektive kommuns andel av den totala
medlemsavgiften.
Enligt Tomelilla kommuns finansreglemente (KF § 23/2018) kan borgen lämnas till
företag och kommunalförbund ingående i kommunkoncernen. Ett åtagande enligt
ovan står därmed i överensstämmelse med policyn. Av finanspolicyn framgår därtill
att i normalfallet ska borgensavgift uttas. Då SÖRF inte bedriver affärsmässig
verksamhet utan genom medlemsavgifterna är skattefinansierat bedöms det i nu
aktuellt fall dock inte finnas skäl att ta ut en borgensavgift.
Förslaget till beslut inkluderar även att medlemskommunerna ska ha möjlighet att
ompröva borgensåtagandet efter 10 år. Ett skäl för detta är att kommunernas
åtagande inte bör vara obegränsat i tid. Vidare har vissa av kommunerna i policy
reglerat denna tidsgräns för ett borgensåtagande.
Beslutet om utökad borgensram innebär inte att kommunen godkänner ökad
driftsram. Driftramar för respektive år hanteras i medlemssamråd enligt
förbundsordningen.
Ekonomiska konsekvenser
Genom att ompröva och utöka det tidigare borgensåtagandet kan de finansiella
kostnaderna för medlemsförbundet hållas på en lägre nivå vilket påverkar
kommunens medlemsbidrag.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
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Miljöperspektivet
Genom byte av gamla fordon bedöms de miljöpåverkande effekterna bli positiva.
Uppföljning
I samband med delårsrapporter, årsredovisningar samt medlemssamråd följs
förbundets verksamhet upp.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Sydöstra
Skånes Räddningstjänstförbunds låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om
50 000 000 kr jämte därpå löpande ränta och lånekostnader under tio år för att sedan
göra en omprövning av fortsatt borgen. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas
på de ursprungliga skuldebrevens respektive lånebelopp.
Borgen ingås under förutsättning att Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund minst
amorterar aktuellt lån i takt med fordonens avskrivningstid.
Tomelilla kommun ska, i enlighet med vad som anges i förbundsordningen för
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, ingå som part i det regressavtal mellan
medlemmarna där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras.
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund ska inte erlägga någon borgensavgift.
Tomelilla kommuns beslut om borgensförbindelse och regressavtal gäller under
förutsättning av att motsvarande beslut fattas av de övriga tre medlemskommunerna.

Beslutsunderlag

Ksau § 207/2021, handlingsid: Ks 2021.3792.
Sammanträdesprotokoll, Sydöstra Skånes Räddningstjänst, § 35/2021, handlingsid:
Ks 2021.3312.
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, tidplan investeringar, handlingsid: Ks
2021.3669.
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Tidigare behandling

Sammanträdesprotokoll för direktionen 27 september 2021, Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund (SÖRF), omedelbar justering av § 35:
Direktionen godkänner att Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund ansöker om att
utöka sin borgensram med 43 mkr, vilket innebär en total borgensram på 50 mkr.
Beslutet avseende kommunal borgen avser samtliga medlemskommuner i förbundet.
Beslut i varje kommuns kommunfullmäktige senast den 20 december 2021.
Ärendet justeras omedelbart.
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Sydöstra
Skånes Räddningstjänstförbunds låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om
50 000 000 kr jämte därpå löpande ränta och lånekostnader under tio år för att sedan
göra en omprövning av fortsatt borgen. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas
på de ursprungliga skuldebrevens respektive lånebelopp.
Borgen ingås under förutsättning att Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund minst
amorterar aktuellt lån i takt med fordonens avskrivningstid.
Tomelilla kommun ska, i enlighet med vad som anges i förbundsordningen för
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, ingå som part i det regressavtal mellan
medlemmarna där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras.
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund ska inte erlägga någon borgensavgift.
Tomelilla kommuns beslut om borgensförbindelse och regressavtal gäller under
förutsättning av att motsvarande beslut fattas av de övriga tre medlemskommunerna.
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Förslag till beslut under sammanträdet

Per-Martin Svensson (M) yrkar att följande passus läggs till i beslutet:
”Borgensförbindelsen och regressavtalet för Tomelilla kommuns del undertecknas av
kommunstyrelsens ordförande (med vice ordförande som ersättare) och
kommundirektören (med ekonomichefen som ersättare)”.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt PerMartin Svenssons (M) yrkande.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks § 137

Dnr KS 2021/121

Ändring av bolagsordning och
aktieägaravtal, Österlen VA AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar ändra bolagsordningen och aktieägaravtalet så att
styrelseersättare införs i enlighet med Österlen VA AB:s styrelses förslag, samt
Kommunfullmäktige beslutar ändra bolagsordningen så att verksamhetsplan och
budget inte ska antas av bolagsstämman i enlighet med Österlen VA AB:s styrelses
förslag.

Ärendebeskrivning

Österlen VA AB:s styrelse har inkommit med begäran om att styrelsen kompletteras
med suppleanter och att punkt 8 i bolagsordningen och punkt 3.2.1 i aktieägaravtalet
ändras.
Sedan bolagsstarten i september 2020 har händelser inträffat som visar sårbarheten
att inte ha ersättare. Bolagsverket kräver att samtliga ledamöter undertecknar
årsredovisningen. I det fall en ledamot är förhindrad att göra detta, på grund av till
exempel sjukdom, måste kommunfullmäktige utse en ny ledamot i dennes ställe.
Under året har styrelsen tvingats ställa in två sammanträden på grund av förhinder
där styrelsen inte varit beslutsför.
Ledningen för Österlen VA AB ser därför ett behov av att kommunfullmäktige i
Tomelilla och Simrishamns kommun utser ersättare till bolagetsstyrelse som kan
närvara när ordinarie ledamöter är förhindrade att delta.
Styrelsen föreslås därför, hos ägarkommunerna, begära att bolagsordningen punkt 8
och aktieägaravtalet punkt 3.2.1 ändras enligt bilagda handlingar.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar ändra bolagsordningen och aktieägaravtalet så att
styrelseersättare införs i enlighet med Österlen VA AB:s styrelses förslag, samt
Kommunfullmäktige beslutar ändra bolagsordningen så att verksamhetsplan och
budget inte ska antas av bolagsstämman i enlighet med Österlen VA AB:s styrelses
förslag.
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Beslutsunderlag

Ksau § 208/2021, handlingsid: Ks 2021.3793.
Ksau § 209/2021, handlingsid: Ks 2021.3794.
Protokoll Österlen VA AB, handlingsid: Ks 2021.3596.
Föreslagen ändring i bolagsordning, handlingsid: Ks 2021.3598.
Föreslagen ändring i aktieägaravtal, handlingsid: Ks 2021.3599.

Tidigare behandling
Ksau § 208/2021:

Kommunfullmäktige beslutar ändra bolagsordningen och aktieägaravtalet så att
styrelseersättare införs i enlighet med Österlen VA AB:s styrelses förslag, samt
Kommunfullmäktige beslutar ändra bolagsordningen så att verksamhetsplan och
budget inte ska antas av bolagsstämman i enlighet med Österlen VA AB:s styrelse
Ksau § 209/2021:
Kommunfullmäktige beslutar ändra bolagsordningen så att verksamhetsplan och
budget inte ska antas av bolagsstämman i enlighet med Österlen VA AB:s styrelses
förslag.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks § 138

Dnr KS 2021/110

Svar på motion om offentlig toalett i
Brösarp
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med samhällsbyggnadsnämndens
yttrande.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 augusti 2021 (Ksau §
146/2021) remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Carina Persson (L) har lämnat in motion om offentlig toalett i Brösarp med
följande lydelse:
”Tomelilla kommun är en kommun som blir mer och mer populär för turister. Man
vill komma ut på landet från våra storstadsregioner och njuta av naturen och lugnet
här. Turisterna skapar arbetstillfällen för våra kommuninvånare och spenderar sina
pengar här på boende, mat och nöjen. Vi vill gärna att de blir nöjda och kommer
tillbaka och besöker oss igen.
Många är de som numera vandrar på våra fina vandringsleder runt om Österlen.
Brösarp är ofta en del av deras vandringsstråk och här finns också en möjlighet att
pausa och spendera pengar. Även cykelturismen ökar stort och Sydostleden är en
populär cykelled som även den passerar Brösarp. Den rådande Pandemin har starkt
bidragit till att öka intresset för att vara ute och röra sig i naturen. Även bilturismen
har ökat mycket under de senaste åren.
Men mycket folk i rörelse kräver också en viss service bland annat tillgång till
offentliga toaletter… Undanskymd i en obemärkt gränd ligger den. Skylten som
anvisar den är liten och oansenlig och väl är väl det eftersom den ser bedrövlig ut.
Inget papper av något slag, ostädat, mögel på golvet, överfull papperskorg med mera.
Öppet alla dagar mellan kl. 7.00 – 18.00. Det handlar om Brösarps offentliga toalett,
ett lågvattenmärke av sällan skådat slag! Som knappt någon i byn känner till.
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I Brösarp får vår ICA-affär och våra övriga serveringsställen regelbundet även under
lågsäsong möta ”nödiga” turister som behöver hjälp med att få låna en toalett. Här
krävs ett krafttag från Tomelilla kommuns sida att tillsammans med Brösarps
företagare och föreningsliv att hitta en lämplig plats och skapa en tillgänglig och
välskött offentlig toalett med både H och D möjlighet. En nödvändig satsning anser
vi för att behålla kommunens goda rykte inom turismen och välkomna våra besökare
på ett hygieniskt och trevligt sätt.
Därför yrkar vid på
att

Tomelilla kommun får i uppdrag att tillsammans med företagarna och
föreningarna i Brösarp arbeta på en lösning att ordna en offentlig
toalett i Brösarp. Den bör vara väl skyltad och öppen även kvällstid.”

Planeringsingenjör Håkan Berggren föreslår att samhällsbyggnadsnämnden
yttrar sig enligt följande:
I dagsläget finns det en tillgänglighetsanpassad offentlig toalett i det så kallade
centrumhuset i Brösarp, vilket motionären nämner. Angående de klagomål som
inkommit vill förvaltningen yttra sig enligt följande:
Skyltningen
Det har varit personal på plats och sett över skyltningen och detta anses därför vara
åtgärdat.
Städningen
Toaletten kontrolleras regelbundet och det har inte inkommit några klagomål som
kan indikera på att kontrollen inte har utförts som den ska. Vi planerar att fortsätta
med den skötsel som görs idag.
Öppettiderna
Vi anser att öppettiderna är väl anpassade till den efterfrågan som finns i Brösarp
idag.
Vi anser att denna toalett uppfyller de behov som finns i Brösarp i dagsläget. Därför
anser vi det olämpligt att utreda möjligheterna för att skapa en ny toalett och att den
lösning som finns på plats idag fortsättningsvis ska kontrolleras och skötas väl.
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Ekonomiska konsekvenser
Inga nya åtgärder planeras och därmed inga ökade kostnader.
Barnperspektivet
Inga direkta konsekvenser utifrån barnperspektivet.
Miljöperspektivet
Inga miljöaspekter kopplade till förslaget för beslutet.
Uppföljning
Inga uppföljningar kopplade till beslutet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med samhällsbyggnadsnämndens
yttrande.

Beslutsunderlag

Ksau § 18972021, handlingsid: Ks 2021.3539.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 88/2021:

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 146/2021:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för
beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden § 82/2021:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 189/2021
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med samhällsbyggnadsnämndens
yttrande.
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_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks § 139

Dnr KS 2021/127

Svar på motion träd mot träd
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen som besvarad samt fattar principbeslut
om att träd ska ersättas med träd.
Kommunfullmäktige uppdrar till förvaltningen att följa upp ekonomin vid
avverkning.

Reservation

Per Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 augusti 2021 (Ksau §
147/2021) remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Thony Blomgren (SD) har lämnat in motion om träd mot träd med följande
lydelse:
”Träd renar, skuggar, binder damm och vatten vid tö- och regnväder, ackumulerat
koldioxid, minskar vindstyrka, huserar fåglar och många andra djur, men skänker
även oss grönska, ro och fägring.
Därför är det mycket viktigt att vi behåller och helst utökar vårt trädbestånd,
synnerhet i våra tätorter. Detta kan vi göra genom att anta en policy vilken klargör att
om ett träd tas bort så ska ett annat återplanteras, helst i någon av våra tätorter.
Gärna på en skol- eller en förskolegård eller på något äldreboende. Detta ska gälla
oavsett varför trädet tas bort, exempelvis om det står i vägen, är sjukt, stormskadat,
pga råkkolonier etc.
Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:


Att förvaltningen erhåller medel för att inbegripa nämnda policy som rutin i
sin arbetsbeskrivning.
och
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Att kommunen verkar för att andra större, såväl kommunala som privata,
fastighets- och markaktörer i framtiden anammar policyn i sina respektive
verksamheter.”

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande:
Förvaltningen är positiva till innehållet i motionen och ser att en policy för
trädbeståndet kan vara gynnsamt för kommunen och de fördelar som träden medför
för medborgare, natur och miljö. Däremot kräver ”ett träd för ett träd” mer resurser i
form av såväl medel som kompetens.
Fler träd kan dock riskera att fler fåglar etablerar sig i träden, men hur stor risken är
blir svår att bedöma.
Att plantera träd innebär mycket mer än att bara sätta trädet i jorden. De första två
åren ska trädet vattnas ofta, etableringsbeskäras, samt skötas och övervakas för att
det ska må bra, sedan kräver det beskärning under hela livstiden, vilket ofta inte görs
på grund av bristfälliga resurser, bristande kunskap, tid med mera.
Som det ser ut idag har förvaltningen ingen policy. Dock har verksamheten en rutin
kring nedtagning av träd som verksamheten ofta lutar sig mot när folk vill ha bort
träd för att löven skräpar ner eller de inte får ut maximalt av sina solceller. Rutinen i
sig säger egentligen att bara riskträd ska fällas, det vill säga döda träd eller träd med
röta som står farligt och kan medföra personskador eller skador på egendom.
Förvaltningen ser att en fastlagd policy med tillskjutna medel i större utsträckning
kan garantera en återväxt av träd i kommunen.
Samtidigt behövs det även en långsiktig plan på var och vilka typer av träd som ska
planteras.
Att tillhandahålla en trädpolicy ser förvaltningen som en stor fördel i
kommunikationen mellan kommunen och berörda.
Den typen av kompetens som krävs för att ta fram en sådan policy som motionären
eftersöker saknas inom förvaltningen. Vi i förvaltningen är positiva till att använda en
sådan rutin/policy i vår verksamhet, men de medel som krävs måste motsvara
kostnaden för en extern konsult som kan ta fram policyn.
Hur förvaltningen ska säkerställa att andra aktörer ska anamma policyn är inte något
som förvaltningen har någon direkt lösning på förutom att lyfta fram goda exempel
och kommunikation.
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§ 139 forts.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet ger en påverkan på ekonomin i form av högre kostnader för
etableringsskötsel av träd.
Barnperspektivet
Beslutet ger en generell positiv påverkan på barnens vardagsmiljö.
Miljöperspektivet
Beslutet ger en generell positiv påverkan på miljön.
Uppföljning
Inga direkta uppföljningar kopplade till förvaltningens förslag till beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen som besvarad samt fattar principbeslut
om att träd ska ersättas med träd.
Kommunfullmäktige uppdrar till förvaltningen att följa upp ekonomin vid
avverkning.

Beslutsunderlag

Ksau § 190/2021, handlingsid: Ks 2021.3540.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 90/2021:

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 147/2021:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för
beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden § 83/2021:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 190/2021
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§ 139 forts.
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen som besvarad samt fattar principbeslut
om att träd ska ersättas med träd.
Kommunfullmäktige uppdrar till förvaltningen att följa upp ekonomin vid
avverkning.

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

Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt PerMartin Svenssons (M) yrkande.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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