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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Handläggare:
Johan Linander
Kanslichef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil
AnsvarigMobil
johan.linander@tomelilla.se

Dialoger och informationsärenden
kommunstyrelsen den 17 november 2021
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna

Ärendebeskrivning
1. Säkerhetschef Gabriella Westheim kl. 14.00
2. Kommundirektör Britt-Marie Börjesson om aktuella frågor

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 9 november 2021.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
12 oktober 2021

Ksau § 185

Dnr KS 2021/132

Sammanträdesplan kommunstyrelsens
arbetsutskott 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa sammanträdesplan 2022 enligt
följande: 12 januari, 2 februari, 16 februari, 2 mars, 23 mars, 6 april, 4 maj, 18 maj, 15
juni, 17 augusti, 14 september, 5 oktober, 19 oktober, 16 november, 7 december och
21 december 2022.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har den 20 september 2021 beslutat om
sammanträdesplan för 2022. Kommunstyrelsen beslutar sannolikt om sin
sammanträdesplan för 2022 den 6 oktober 2021.
Liksom för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen bör lov och
helgdagar undvikas som mötesdagar så långt det är möjligt. De lov och
helgdagar som kan inverka på mötesplaneringen för 2022 är: Sportlov 21-25
februari, påsklov 11-18 april, Kristi Himmelsfärdslov 26-27 maj, nationaldagen
6 juni, samt höstlovet den 31 oktober-4 november. Med tanke på valdagen den
11 september så bör sammanträden undvikas 1-11 september.
Kommunstyrelsens sammanträden är i huvudsak planerade 19 dagar före
kommunfullmäktiges sammanträde. De sammanträdesdagar som är
föreslagna är den 26 januari, 16 mars, 27 april, 1 juni, 31 augusti, 28 september,
9 november och 1 december. Det innebär åtta inplanerade
kommunstyrelsesammanträden under 2022.
Sedan tidigare har kommunstyrelsen beslutat att det är nödvändigt med
minst två sammanträden med arbetsutskottet inför varje
kommunstyrelsesammanträde. Dessa sammanträden ska dock inte hållas
onsdagen före kommunstyrelsesammanträdet. Detta klaras i stort sett med
föreslagen tidsplan med undantag för valmånaden september och november.
Alla ärenden som går att planera ska läggas in i sammanträdesplanen så att

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
12 oktober 2021

§ 185 forts.
tidsplanen håller. Därutöver finns det ärenden som inte går att planera och
givetvis måste det finnas utrymme för ”akutärenden”, men inget ärende
ska bli akut på grund av dålig planering.
Med denna bakgrund föreslås följande 16 sammanträdesdagar för
kommunstyrelsens arbetsutskott under 2022 (17 under 2021 och 20 under
2020).
- 12 januari
- 2 februari
- 16 februari
- 2 mars
- 23 mars
- 6 april
- 4 maj
- 18 maj
- 15 juni
- 17 augusti
- 14 september
- 5 oktober
- 19 oktober
- 16 november
- 7 december
- 21 december
Ekonomiska konsekvenser
Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden kommer att bli något billigare
under 2022 än under 2021 eftersom antalet möten minskas från 17 till 16, men det är
en marginell förändring.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn nämnvärt. Betonas kan att
sammanträden ska undvikas på lovdagar för att underlätta för föräldrar att engagera
sig politiskt.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
12 oktober 2021

§ 185 forts.
Uppföljning
Ny sammanträdesplan antas för varje år. Vid behov följs planen upp och kan
förändras.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa sammanträdesplan 2022 enligt
följande: 12 januari, 2 februari, 16 februari, 2 mars, 23 mars, 6 april, 4 maj, 18 maj, 15
juni, 17 augusti, 14 september, 5 oktober, 19 oktober, 16 november, 7 december och
21 december 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2021.3469.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Familjenämnden
Vård och omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Överförmyndarnämnden

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
3 november 2021

Ksau § 200

Dnr KS 2021/178

Partistöd 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen
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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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
3 november 2021

§ 200 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.

Förvaltningens förslag till beslut

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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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
3 november 2021

§ 200 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

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander handlingsid: Ks 2021.3655.
Partistöd 2022 uträkning handlingsid: Ks 2021.3656.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Kommunledningskontoret
Johan Linander

Uträkning av partistöd 2022
25 procent av prisbasbeloppet (valår 25 %, övriga år 20 %).
Prisbasbelopp 2022 = 48 300 kronor.
48 300 kronor x 25 procent = 12 075 kronor.
10 000 kronor i grundbelopp per parti. Resterande fördelas per mandat.
41 mandat i fullmäktige x 12 075 kronor (25 % av prisbasbeloppet) = 495 075 kronor.
Grundbelopp 8 partier x 10 000 kronor = 80 000 kronor.
495 075 kronor minus 80 000 kronor = 415 075 kronor delat på 41 mandat = 10 124 kronor
per mandat.
Utbetalas från: Ansvar 01 – slag 4531 – Verksamhet 003
Parti
(M)
(C)
(L)
(KD)
(S)
(V)
(MP)
(SD)

Mandat i
fullmäktige
8
8
1
1
10
2
1
10

Uträkning

Utbetalt

10 000 + 80 992 = 90 992 kr
10 000 + 80 992 = 90 992 kr
10 000 + 10 124 = 20 124 kr
10 000 + 10 124 = 20 124 kr
10 000 + 101 240 = 111 240 kr
10 000 + 20 248 = 30 248 kr
10 000 + 10 124 = 20 124 kr
10 000 + 101 240 = 111 240 kr
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
3 november 2021

Ksau § 214

Dnr KS 2018/207

Tillägg i arbetsordning för
kommunfullmäktige mandatperioden
2018-2022
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen
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.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
3 november 2021

§ 214 forts.
Miljöperspektivet
Ändringen i arbetsordningen berör inte miljön.
Uppföljning
Ny arbetsordning för mandatperioden 2022-2026 kommer att antas under 2022. Det
ärendet bereds av organisations- och arvodesberedningen.

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander handlingsid: Ks 2021.3676.
Förslag ändring i arbetsordning för kommunfullmäktige mandatperioden 2018 2022,
handlingsid: Ks 2021.3677.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr C 18:1

Kf § 43/2018

Dnr KS 2018/207

Arbetsordning för kommunfullmäktige mandatperioden 2018-2022
Antagen av kommunfullmäktige 23 april 2018, Kf § 43/2018
Gäller från 15 oktober 2018
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig tjänsteman: Kanslichef
Uppföljning: En gång per mandatperiod eller oftare vid behov
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ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller
bestämmelserna i denna arbetsordning.
Gäller från den 15 oktober 2018.
Antalet ledamöter

1§

Fullmäktige har 41 ledamöter.
I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare.

Ordförande och vice ordförande

2 § De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige
bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande
(presidium). Presidievalen ska förrättas på det första sammanträdet med det nyvalda
kommunfullmäktige, valåret.
Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.
3 § Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit
ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av
dem vara ålderspresident.
4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin
presidiepost, ska fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för
återstoden av tjänstgöringstiden för den som avgått.
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten
ordförandens uppgifter.

2
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Tid och plats för sammanträdena

5 § Fullmäktige bestämmer senast i november dag och tid för nästa års sammanträden.
6 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd
med vice ordförandena.
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och
ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra
sammanträdet.
7 § Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice
ordförande ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje
ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast och minst en
vecka före den bestämda sammanträdesdagen anslås på kommunens anslagstavla.
8 § Fullmäktige bestämmer senast i november var nästa års sammanträden ska hållas.
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för
ett visst sammanträde.
Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde

9 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta
sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant
fall beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet ska fortsätta.
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en
kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte
utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och
ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för
det fortsatta sammanträdet.

3
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Ärenden och handlingar till sammanträdena

10 § Ordföranden bestämmer när fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat
följer av lag.
11 § Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de
ärenden som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före
sammanträdet.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska
tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet.
Handlingar i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet.
Interpellationer bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det
sammanträde vid vilket de avses bli ställda.
Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare

12 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till kansliavdelningen som kallar in den
ersättare som är tillgänglig och som står i tur att tjänstgöra.
13 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder
uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett sammanträde, kallar ordföranden in
den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.
14 § Det som sagts om ledamot i 12 och 13 §§ gäller också för ersättare, som kallats till
tjänstgöring.
15 § Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl
bör inträde ske under pågående handläggning av ärende.
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Upprop

16 § En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas
tillgängliga under hela sammanträdet.
I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt
uppropslistan.
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.
Ledamot som infinner sig efter det att upprop förrättats, ska anmäla sig hos
ordföranden, som tillkännager närvaron och låter ledamoten inträda i tjänstgöring.
Ledamot och tjänstgörande ersättare får inte annat än tillfälligtvis lämna sammanträdet utan att anmäla detta till ordföranden.
Protokollsjusterare

17 § Ordföranden bestämmer tid och plats för justering av protokollet.
Sedan uppropet har förrättats enligt 16 §, väljer fullmäktige två ledamöter att
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i
förekommande fall biträda ordföranden vid rösträkningar.
Turordning för handläggning av ärendena

18 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i
kungörelsen.
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.
Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som
inte finns med i kungörelsen.
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.

5

17

Yttranderätt vid sammanträdena

19 § Ordförande och vice ordförande i nämnd eller beredning får delta i överläggningen
när fullmäktige behandlar ett ärende, som beretts av nämnden eller beredningen.
Ordförande och vice ordförande i de kommunala bolagens styrelser får delta i
överläggningen när fullmäktige behandlar ärenden, som avser beslut av principiell
beskaffenhet (enligt KL 10:3) som ska fattas av bolag, som är helägda av
kommunen.
Förtroendevald som ska besvara en interpellation eller fråga i fullmäktige får delta i
överläggningen, som hålls med anledning av svaret.
20 § Revisorerna får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar
revisionsberättelsen och årsredovisningen, ärende som rör revisorernas egen
förvaltning samt när fullmäktige behandlar ärenden som revisorerna väckt inom
ramen för sin löpande granskning av den kommunala verksamheten.
21 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning det
behövs, kalla revisorerna, ordförandena och vice ordförandena i nämnderna,
beredningarna, de kommunala bolagen samt anställda hos kommunen för att lämna
upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd
med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna
upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.
22 § Kommunchefen och sekreteraren får delta i överläggningen i alla ärenden.
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Talarordning och ordningen vid sammanträdena

23 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i
vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort
inlägg på högst två minuter för ett genmäle med anledning av vad en talare anfört.
Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra
inlägget framställs.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av
ordföranden rättar sig, får ordföranden ta ordet från talaren. I övrigt får ingen
avbryta en talare under dennes anförande.
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter
tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får han upplösa
sammanträdet.
Yrkanden

24 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutat, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att
de har uppfattats rätt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något
yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.
Om ordföranden anser att det behövs ska yrkande framställas skriftligt.
Ordföranden får vägra att ställa ett yrkande under proposition om yrkandet strider
mot lag eller annan författning. Om någon ändå yrkar att proposition ska ställas och
detta yrkande bifalls av fullmäktige, får proposition inte vägras.
Ordförande ska vägra att ställa proposition om denne anser att ett yrkande innebär
ett nytt ärende, varvid ordförandens beslut gäller. Detta gäller dock inte ärenden
som inte behöver beredas.
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Deltagande i beslut

25 § En ledamot som avser att avstå från att delta i beslut, ska anmäla detta till
ordföranden, innan beslutet fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om
fullmäktige fattar det med acklamation.
Omröstning

26 § När omröstningen genomförts, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har
utsetts att justera protokollet.
Innan omröstning genomförs ska omröstningsproposition godkännas av
fullmäktige.
Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop.
Uppropet sker enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag.
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra
eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning
genomföras omedelbart.
27 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som
valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig
1
om den upptar namnet på någon som inte är valbar,
2
om den upptar flera/färre namn än det antal personer som ska väljas,
3
om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt
valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.
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Motioner

28 § En motion ska vara skriftlig och kan lämnas in av en eller flera ledamöter.
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.
En motion väcks genom att den lämnas in till kommunen.
En motion får också lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige.
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett
sammanträde.
Kommunstyrelsen ska minst två gånger varje år redovisa de motioner som inte har
beretts färdigt.
Interpellationer

29 § 1

En interpellation ska vara skriftlig.
Den bör lämnas in till kansliavdelningen senast vardagen före det
sammanträde vid vilket ledamoten avser ställa den.

2

En interpellation får ställas till ordförande och förste vice ordförande i
beredning, kommunstyrelsen och dessa utskott, nämnd eller nämnds
utskott samt kommunalråd.

3

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om
ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.

4

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer
närmast efter det då interpellationen ställdes. Den som ska besvara en
interpellation ska lämna skriftligt svar till kansliavdelningen senast två
veckor före sammanträdet då interpellationen ska besvaras.

5

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att
interpellations-svar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i
kungörelsen.
Den ledamot som har ställt interpellationen ska få del av svaret minst sju
dagar före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas.
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6

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10
kap 3 eller 4 §§ kommunallagen, får den ordförande till vilken
interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i
företagets styrelse att besvara interpellationen.

7

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då
svaret på interpellationen behandlas.

Frågor

30 § En fråga ska vara skriftlig.
Frågan ska lämnas in till kansliavdelningen senast onsdagen före det sammanträde,
vid vilket ledamoten avser att ställa den.
En fråga ska kunna besvaras utan större utredning.
Vad som sägs i 29 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver
dock inte vara skriftlig.
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.
Beredningen av ärendena

31 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden
som fullmäktige ska behandla ska remitteras.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om
remiss av sådana ärenden.
Förklaring vid revisionsanmärkning

32 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden i vilken ordning
förklaringar över en anmärkning som revisorerna har framställt i
revisionsberättelsen ska inhämtas från den nämnd eller beredning mot vilken
anmärkningen har riktats.
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Valberedning

33 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en
valberedningsnämnd för fyra år räknat från den 1 november det år allmänna val av
fullmäktige ägt rum.
Valberedningsnämnden består av en ledamot och en ersättare från varje i
kommunfullmäktige representerat parti.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice
ordförande och en andre vice ordförande och en andre vice ordförande för den tid
som de har valts att vara ledamöter.
Valberedningsnämnden ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium och
valberedningsnämnd.
Fullmäktige får dock förrätta även ett annat val utan föregående beredning.
Valberedningsnämnden bestämmer själv sina arbetsformer.
Justering av protokoll

34 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde,
justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av
förhandlingarna som ordföranden har lett.
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den.
Reservation

35 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren minst tre dagar före den tidpunkt som har fastställts för justering av
protokollet.
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Expediering m.m.

36 § Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder andra organ och personer som
berörs av beslutet i protokollet.
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela
protokollet.
Hela protokollet ska publiceras på kommunens webbplats, om inte hinder mot
detta följer av lag eller annan författning.
Ordföranden undertecknar och kommunchefen eller sekreteraren kontrasignerar
fullmäktiges skrivelser och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn,
om inte fullmäktige beslutar annat.

Beredningar
Sammansättning m.m.

37 § Fullmäktige får tillsätta beredningar med ett särskilt och tidsbegränsat uppdrag. En
sådan beredning ska bestå av fem till elva ledamöter. Fullmäktige ska bland
beredningens ledamöter välja en ordförande.
38 § Förslag om att tillsätta en tillfällig beredning kan göras genom att väcka en motion
eller på initiativ från kommunstyrelsen eller kommunfullmäktiges ordförande.
Beredningarnas roll

39 § Fullmäktige ska se till att en sådan beredning har en budget så den kan fullgöra sitt
uppdrag.
40 § Fullmäktige får besluta att ordföranden ska ha ett särskilt arvode för uppdraget.
Arbetsformer

41 § En sådan beredning bestämmer själv sina arbetsformer med beaktande av lagar och
andra författningar samt av kommunen beslutade reglementen, riktlinjer och
motsvarande.
Vidare ska 10 – 26 §§ och 35 § i denna arbetsordning i tillämpliga delar gälla för
beredningarnas sammanträden.
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42 § Beredningens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.
Beredningen har initiativrätt i fullmäktige.
43 § Kommunfullmäktige ska i ett uppdrag till en tillfällig beredning ge klara besked om
uppdragets innehåll och vad beredningen ska uppnå (målet för arbetet).
44 § Underlag för arbetet ska vid behov ställas till beredningarnas förfogande.
Webbsändning och inspelning

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.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
3 november 2021

Ksau § 201

Dnr KS 2020/217

Uppföljning intern kontroll
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen
och de förslag på åtgärder som vidtagits med anledning av de brister som påträffats.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 2021, § 48/2021, att utifrån genomförd
riskanalys anta den interna kontrollplanen för år 2021.
Förvaltningens samlade bedömning av de granskningar som är gjorda är att det inte
finns några väsentliga avvikelser att rapportera och att den interna kontrollen bedöms
vara god.
Risk id 22, 23, 42 och 43 ska enligt den interna kontrollplanen granskas under det
andra tertialet. Granskningen av dessa har flyttats fram till det tredje tertialet och
kommer att återrapporteras efter årsskiftet.
Granskningen av risk id 21, ”Risk för efterforskning av källa vid mediakontakter på
grund av bristande kunskap vilket kan leda till legala påföljder”, visade att en
tredjedel av de tillfrågade cheferna inte har tillräcklig kunskap. Förslag på åtgärd är att
öka på kunskapen vid introduktion vid nya chefer.
Gällande risk id 26, ”Risk att kund/invånare/näringsidkare inte får återkoppling
alternativt kontakt med ärt person inom skälig tid på grund av att överlämning inte
fungerat tillfredsställande, vilket kan leda till att ärenden inte blir behandlade”, har
granskning visat att det finns vissa brister gällande återkoppling. Dokumenterad
återkoppling har inte skett i tillräcklig omfattning under perioden. En ny
funktionsbrevlåda har införts under perioden för att underlätta för verksamheterna
gällande handlingar som ska registrerar i diariet. Det torde vara angeläget att den
kommunövergripande rutinen behandlas en gång per år i ledningsgrupper och på
verksamheternas APT för att på så sätt hålla medarbetarnas medvetenhet om rutinen
levande.
Granskningen av risk id 31, ” Risk att tjänstemän och verksamheter inte följer
anvisningar för diarieföring på grund av bristande kunskap vilket kan leda till att
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
3 november 2021

§ 201 forts.
handlingar inte upprättas eller diarieförs” visade att det är få av de kontrollerade
tjänstemännen som har en fullständig rutin för diarieföring, där slutsatsen allmänt
kan dras att kunskapen om vilken inkommen mejl som ska diarieföras måste bli
bättre. Det krävs en kunskapshöjning om vilka mejl som ska diarieföras och hur
diarieföringen ska gå till. För detta bör en särskild utbildningsinsats göras under
hösten 2021.
En mer detaljerad beskrivning av granskningen av de kontrollmoment som är
beslutade enligt den interna kontrollplanen och som ska rapporteras i tertial bifogas
ärendet.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och de åtgärder som vidtagits
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och de åtgärder som vidtagits
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och de åtgärder som vidtagits
Uppföljning
Enligt planen ska uppföljningar redovisas till kommunstyrelsen i två gånger under
året. En sammanfattande bedömning av kommunens interna kontroll rapporteras
även i tertialrapporten, delårsrapporten och årsredovisningen, dels i varje nämnds
verksamhetsberättelse, dels i förvaltningsberättelsen

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen
och de förslag på åtgärder som vidtagits med anledning av de brister som påträffats.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 2021.3657.
Uppföljning internkontrollplan 2021 – kommunstyrelsen, tertial 2, handlingsid: Ks
2021.3658.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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§ 201 forts.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

28

Uppföljning internkontrollplan 2021 – kommunstyrelsen, tertial 2
Denna rapport innehåller kommunledningskontorets sammanfattande bedömning av uppföljningen av internkontrollplanen gällande tertial 1och dokumentation
av hur granskningen är genomförd, både eventuella direktåtgärder och granskningar.

Sammanfattning
Förvaltningens samlade bedömning av de granskningar som är gjorda är att det inte finns några väsentliga avvikelser att rapportera och att den interna kontrollen
bedöms vara god.
Risk id 22, 23, 42 och 43 ska enligt den interna kontrollplanen granskas under det andra tertialet. Granskningen av dessa har flyttats fram till det tredje tertialet och
kommer att återrapporteras efter årsskiftet.
Granskningen av risk id 21, ”Risk för efterforskning av källa vid mediakontakter på grund av bristande kunskap vilket kan leda till legala påföljder”, visade att en
tredjedel av de tillfrågade cheferna inte har tillräcklig kunskap. Förslag på åtgärd är att öka på kunskapen vid introduktion vid nya chefer.
Gällande risk id 26, ”Risk att kund/invånare/näringsidkare inte får återkoppling alternativt kontakt med ärt person inom skälig tid på grund av att överlämning
inte fungerat tillfredsställande, vilket kan leda till att ärenden inte blir behandlade”, har granskning visat att det finns vissa brister gällande återkoppling.
Dokumenterad återkoppling har inte skett i tillräcklig omfattning under perioden. En ny funktionsbrevlåda har införts under perioden för att underlätta för
verksamheterna gällande handlingar som ska registrerar i diariet. Det torde vara angeläget att den kommunövergripande rutinen behandlas en gång per år i
ledningsgrupper och på verksamheternas APT för att på så sätt hålla medarbetarnas medvetenhet om rutinen levande.
Granskningen av risk id 31, ” Risk att tjänstemän och verksamheter inte följer anvisningar för diarieföring på grund av bristande kunskap vilket kan leda till att
handlingar inte upprättas eller diarieförs” visade att det är få av de kontrollerade tjänstemännen som har en fullständig rutin för diarieföring, där slutsatsen allmänt
kan dras att kunskapen om vilken inkommen mejl som ska diarieföras måste bli bättre. Det krävs en kunskapshöjning om vilka mejl som ska diarieföras och hur
diarieföringen ska gå till. För detta bör en särskild utbildningsinsats göras under hösten 2021.
En mer detaljerad beskrivning av granskningen av de kontrollmoment som är beslutade enligt den interna kontrollplanen och som ska rapporteras i tertial 2 följer
nedan.
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Dokumentation av granskning
Nedan dokumenteras granskningen av internkontrollplanens granskningar och eventuella direktåtgärder.

Granskning
Riskid

5

Risk
Kontrollmoment

Risk för att debiterade avgifter inte följer beslutade taxor eller avtal på grund av brister i rutinerna vilket kan leda till förlorade
intäkter, att förtroende för kommunen skadas samt ökad administration när rättelser måste ställas ut.
Kontrollera att debiterade avgifter stämmer överens med tagna taxor och avtal.

Kontrollmetod

Stickprov ur kundreskontran.

Omfattning/ avgränsning

Två månader granskas. Mars och augusti. 40 kundfakturor granskas vardera månad. Denna granskning avser augusti månad.

Sammanfattande resultat
av granskningen
Detaljerad beskrivning av
resultatet med förslag på
eventuella åtgärder
Granskningstidpunkt

Totalt har 40 kundfakturor slumpmässigt valts ut för att kontrollera att debiterade taxor och avgifter följer beslutade taxor och
avgifter. Samtliga 40 kundfakturor har kontrollerats utan anmärkning.
Totalt har 40 kundfakturor slumpmässigt valts ut för att kontrollera att debiterade taxor och avgifter följer beslutade taxor och
avgifter. Samtliga 40 kundfakturor har kontrollerats utan anmärkning. Inga åtgärder anses nödvändiga.

Utförd av

Madeleine Dexe Andersson

2021-09-01
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Granskning
Riskid

7

Risk
Kontrollmoment

Risk för att attest inte sker i enlighet med attestreglementet på grund av att uppdatering kring förändrade attestförhållande inte görs
vilket kan leda till förtroendeskada och ekonomiska skada för kommunen.
Kontrollera att beslutsattest skett av rätt person mot attestreglemente.

Kontrollmetod

Stickprov ur leverantörsreskontran.

Omfattning/ avgränsning

Två månader granskas. Mars och augusti. 40 leverantörsfakturor granskas vardera månad. Denna granskning avser augusti månad.

Sammanfattande resultat
av granskningen
Detaljerad beskrivning av
resultatet med förslag på
eventuella åtgärder

Granskningen visar att resultatet är tillfredsställande gällande att attest har skett av rätt person.
Totalt har 40 slumpmässigt utvalda leverantörsutbetalningar granskats med avseende på att beslutsattest skett av rätt person i
enlighet med gällande attestförteckning.
Granskningen visar att av 40 fakturor har 39 fakturor beslutsattesterats i sin helhet i enlighet med beslutade attestförteckningar och
anses helt korrekta. Gällande en faktura har attest skett av utsedd person, dock har attestförteckningen inte uppdaterats för beslut.
Detta är nu korrigerat som en direktåtgärd.

Granskningstidpunkt

2021-09-01

Utförd av

Madeleine Dexe Andersson
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Granskning
Riskid

13

Risk
Kontrollmoment

Risk att inköp görs hos ej avtalade leverantörer på grund av bristande kunskap vilket kan leda till upphandlingsskadeavgift, högre
inköpspriser, bristande förtroende från leverantörerna etc.
Kontroll att stickprov görs hos avtalade leverantörer

Kontrollmetod

Stickprov ur leverantörsreskontran

Omfattning/ avgränsning

Samtliga leverantörsfakturor avseende mars och augusti månad, minst 40 fakturor, ska kontrolleras. Denna granskning avser augusti
månad.
Granskningen har visat en hög följsamhet gällande inköp i enlighet med avtal.

Sammanfattande resultat
av granskningen
Detaljerad beskrivning av
resultatet med förslag på
eventuella åtgärder
Granskningstidpunkt
Utförd av

Leverantörsfakturor har kontrollerats med avseende på om inköp har gjorts i enlighet med gällande avtal. 49 fakturor var aktuella
för granskning där samtliga fakturor avsåg inköp som gjorts i enlighet med avtal.
2021-09-01
Madeleine Dexe Andersson
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Granskning
Riskid

20

Risk
Kontrollmoment

Risk för att invånare/ företag inte förstår beslut i myndighetsutövningen på grund av för komplicerat språk vilket kan leda till
desinformation och förtroendeskada.
Kontroll om personal har certifiering i klarspråk.

Kontrollmetod

Kontroll att certifieringsbevis finns

Omfattning/ avgränsning

Kontroll av den personal som valts ut för klarspråksutbildning

Sammanfattande resultat
av granskningen

I april genomfördes fördjupade heldagsutbildningar i klarspråk för den personal som i hög utsträckning använder det skrivna
språket i kommunikation med invånare och företag. De kommer få ett bevis på att de genomgått utbildningen och är med det
certifierade klarspråkare i Tomelilla kommun.

Detaljerad beskrivning av
resultatet med förslag på
eventuella åtgärder
Granskningstidpunkt
Utförd av

Den mer övergripande digitala utbildningen för övrig personal, inkluderar också en certifiering efter ett test. Denna planeras att
erbjudas övrig personal med start hösten 2021. Under samma period kommer också en fördjupad digital utbildningsfilm att
publiceras som specifikt behandlar ”Att skriva myndighetsbeslut”.
De medarbetare som skriver myndighetsbeslut, genomgick en hel dags utbildning med extern expert i april. Även om själva
certifieringsbeviset ännu inte skickats ut, får kontrollen anses vara genomförd genom deltagarlistan.
2021-09-08
Katrin Högborn
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Granskning
Riskid

21

Risk

Risk för efterforskning av källa vid mediakontakter på grund av bristande kunskap vilket kan leda till legala påföljder.

Kontrollmoment

Kontroll om alla chefer har kunskap.

Kontrollmetod

Frågeställning till linjeorganisationen

Omfattning/ avgränsning

Samtliga chefer

Sammanfattande resultat
av granskningen
Detaljerad beskrivning av
resultatet med förslag på
eventuella åtgärder
Granskningstidpunkt

Av tillfrågade chefer har samtliga svarat. Av dessa uppger en tredjedel att de inte har tillräcklig kunskap, utan behöver mer.

Utförd av

Katrin Högborn

Mejl med fråga skickades till alla chefer 16 augusti. Information om meddelarfrihet och efterforskningsförbud har skickats till dem
som angett att de behöver mer info. Ytterligare åtgärd är att säkerställa att kunskap finns eller fås vid introduktion av nya chefer.
2021-08-16
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Granskning
Riskid

22

Risk
Kontrollmoment

Risk för motstridig kommunikation i kommunens olika sociala mediekanaler på grund av bristande kunskap vilket kan leda till att
informationen inte når fram eller tas emot.
Kontroll om intern utbildningsinsats ägt rum.

Kontrollmetod

Intervju av ansvarig kommunikatör

Omfattning/ avgränsning

Stickprov bland de sociala mediekontona

Sammanfattande resultat
av granskningen
Detaljerad beskrivning av
resultatet med förslag på
eventuella åtgärder

Intern utbildningsinsats med de olika kontonas administratörer, är planerad till hösten 2021 och ännu inte genomförd.

Granskningstidpunkt

Coronapandemin har medfört en ökad medvetenhet om vikten att inte ha motstridiga budskap då konsekvenserna kan bli allvarliga.
Det har gjort att samverkan mellan kommunikationsavdelningen och de enheter som påverkats mer än andra av pandemins
effekter, ökat. Inför olika publiceringar har inlägg därför planerats och samordnats för att säkerställa att informationen och
budskapen är lika.
2021-09-08

Utförd av

Katrin Högborn

35

Granskning
Riskid

23

Risk
Kontrollmoment

Risk för olämplig eller olaglig kommunikation i kommunens olika sociala mediekanaler vilket kan leda till förtroendeskada,
desinformation och legala påföljder.
Kontroll om intern utbildningsinsats ägt rum.

Kontrollmetod

Intervju av ansvarig kommunikatör

Omfattning/ avgränsning

Stickprov bland de sociala mediekontona

Sammanfattande resultat
av granskningen
Detaljerad beskrivning av
resultatet med förslag på
eventuella åtgärder
Granskningstidpunkt

Intern utbildningsinsats med de olika kontonas administratörer, är planerad till hösten 2021 och ännu inte genomförd.

Utförd av

Katrin Högborn

Intern utbildningsinsats med de olika kontonas administratörer, är planerad till hösten 2021 och ännu inte genomförd.
Granskas innan årsskiftet 2021/2022
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Granskning
Riskid

26

Risk
Kontrollmoment

Risk att kund/invånare/ näringsidkare inte får återkoppling alternativt kontakt med rätt person inom skälig tid på grund av att
överlämning inte fungerat tillfredsställande, vilket kan leda till att ärenden inte blir behandlade.
Uppföljning att rutin för synpunkter och klagomål följs.

Kontrollmetod

Granskning av inkomna synpunkter och klagomål.

Omfattning/ avgränsning

Inkomna klagomål och synpunkter under februari, juni och oktober. Denna granskning avser juni månad.

Sammanfattande resultat
av granskningen
Detaljerad beskrivning av
resultatet med förslag på
eventuella åtgärder

Sammanlagt 34 synpunkter inkom under juni. Det kan konstateras att vissa brister föreligger vad gäller återkoppling.
26 synpunkterna som kom in under juni gäller samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde varav 15 rör skötsel av våra
grönytor, rabatter, park- och naturområden. 8 synpunkter gällande samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde har inte svar
registrerade i diariet.
Byggnadsnämnden har under juni mottagit tre synpunkter. Inga av dessa har svar registrerade i diariet. Vård- och omsorgsnämnden
fick under perioden in en synpunkt och denna saknar registrerat svar. Familjenämnden mottog under juni tre synpunkter varav två
är hanterade enligt kommunens rutin. Tomelilla-Ystad-Sjöbos överförmyndarnämnd fick in en synpunkt under juni och denna
hanterades enligt rutin.
Inga synpunkter inkom till kommunstyrelsen eller kultur- och fritidsnämnden under juni.
Enligt rutinen för hantering av synpunkter och klagomål ska all diarieföring som rör synpunkter och klagomål göras av Tomelilla
direkt. I den kompletterande rutin som tagits fram för Tomelilla direkts arbete med synpunkter och klagomål anges hur Tomelilla
direkt ska bevaka och följa upp så att synpunkter utreds och besvaras. Det kan dock konstateras att uppföljning inte skett i
tillräcklig omfattning under aktuell period. Att en synpunkt inte har ett svar kopplat till sig i diariet kan i värsta fall betyda att
återkoppling inte skett till personen som lämnat synpunkten. Det kan också vara så att återkoppling har skett men att denna inte
registrerats i diariet. Detta strider mot såväl offentlighetsprincipens bestämmelser om hantering av allmänna handlingar som
gällande rutin för hantering av klagomål och synpunkter. För att underlätta för verksamheterna har en ny funktionsbrevlåda införts
för handlingar som ska registreras i diariet, registratur@tomelilla.se. Vidare torde det vara angeläget att den kommunövergripande
rutinen behandlas en gång per år i ledningsgrupper och på verksamheternas APT för att på så sätt hålla medarbetarnas medvetenhet
om rutinen levande. Inom stöd och omsorg finns ett väl utvecklat arbetssätt när det kommer till att hantera synpunkter och
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Granskningstidpunkt

klagomål. I dessa verksamheter finns god vana vid att arbeta med att identifiera brister och avvikelser. Ett förslag är att arrangera
workshops för övriga verksamheter där stöd och omsorg delar med sig av sitt arbetssätt och sina erfarenheter.
2021-09-13

Utförd av

Pamela Lindqvist, enhetschef Tomelilla direkt

Granskning
Riskid

31

Risk
Kontrollmoment

Risk att tjänstemän och verksamheter inte följer anvisningar för diarieföring på grund av bristande kunskap vilket kan leda till att
handlingar inte upprättas eller diarieförs.
Kontroll att inkomna handlingar diarieförs.

Kontrollmetod

Stickprovskontroll

Omfattning/ avgränsning

För att kontrollera detta har kommunstyrelsen beslutat att en stickprovskontroll ska göras på tio tjänstemän under en vecka för att
kontrollera att inkomna handlingar diarieförs korrekt. Kommundirektör Britt-Marie Börjesson har beslutat om vilka tio tjänstemän
som ska ingå i granskningen. HR-chef Johan Lexfors har därefter samverkat detta med berörda fackliga organisationer.

Sammanfattande resultat
av granskningen

Samtliga tio har informerats om att de ingår i gruppen för stickprovskontroll. Ingen har tackat nej till att vara med.
Digitaliseringsavdelningen har gett kanslichef Johan Linander tillgång till de tio kontrollpersonernas mejlboxar under en vecka, 24–
30 maj. Dock är det inkommen mejl 17–21 maj som har kontrollerats.
Det är svårt att dra någon bestämd slutsats av vilken typ av mejl som missas att diarieföras. Det är en blandning mellan mejl från
allmänheten, från entreprenörer, från myndigheter inklusive andra kommuner och från brukare/föräldrar/ombud för brukare.
Det är få av de kontrollerade tjänstemännen som har en fullständig rutin för diarieföring och allmänt kan slutsatsen dras att
kunskapen om vilken inkommen mejl som ska diarieföras måste bli bättre.

Detaljerad beskrivning av
resultatet med förslag på
eventuella åtgärder

Det krävs en kunskapshöjning om vilka mejl som ska diarieföras och hur diarieföringen ska gå till. För detta bör en särskild
utbildningsinsats göras under hösten 2021. Min slutsats är att många drar sig för att diarieföra eftersom kunskapen om hur man ska
göra är bristfällig. Det vore bra om dessa istället använder Tomelilla direkt som hjälp precis som en av kontrollpersonerna har gjort.
De tio kontrollpersonerna hade totalt cirka 1 000 inkomna mejl under den kontrollerade veckan. En mycket stor andel av dessa är
interna mejl som inte ska diarieföras. Cirka 20 mejl bedömer jag som nödvändiga att diarieföra, men som inte är diarieförda.
Ungefär lika många är diarieförda. Exakt vad som ska diarieföras är inte svart eller vitt, det finns en gråskala, och ungefär hälften av
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de mejl som jag har bedömt som nödvändiga att diarieföra befinner sig inom denna gråskala. Men det är bättre att diarieföra för
mycket än för lite.
Två av de kontrollerade personerna hade inget inkommit mejl under kontrollveckan som skulle diarieföras, så det är svårt att säga
om dessa personer har en tillräcklig rutin för att diarieföra eller inte.
Två av kontrollpersonerna hade diariefört det enda eller de få mejl som skulle diarieföras. I ett fall hade hjälp tagits av Tomelilla
direkt. Vilket är bra.
Två av kontrollpersonerna hade diariefört vissa inkomna mejl, men inte samtliga som borde diarieföras.
Fyra av kontrollpersonerna hade få inkomna mejl som borde ha diarieförts, men inget av dessa var diarieförda.

Granskningstidpunkt

Det finns också interna mejl som har tillfört väsentlig information och därför ska diarieföras senast när ärendet avslutas. Min
bedömning är att dessa ärenden inte är avslutade och därför har kontrollpersonerna ytterligare tid på sig att göra denna diarieföring.
Huruvida det finns rutin för att i efterhand diarieföra den typen av interna mejl är dock tveksamt.
Maj 2021

Utförd av

Johan Linander
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Granskning
Riskid

42

Risk
Kontrollmoment

Risk för ej högre sysselsättningsgrad på grund av obalans mellan arbete och fritid, psykisk ohälsa etc. vilket kan leda till
kompetensförsörjningsproblem och sämre ekonomi för medarbetaren på kort och lång sikt.
Kontroll av sysselsättningsgrad och sjuktal.

Kontrollmetod

Hämtning av data från Personec P

Omfattning/ avgränsning

Data tas ut per siste augusti för hela kommunen respektive för kommunledningskontoret.

Sammanfattande resultat
av granskningen
Detaljerad beskrivning av
resultatet med förslag på
eventuella åtgärder
Granskningstidpunkt

Riskid 42 kommer att kontrolleras under hösten och återrapporteras i samband med uppföljningen vid årsskiftet.

Utförd av

Johan Lexfors

Riskid 42 kommer att kontrolleras under hösten och återrapporteras i samband med uppföljningen vid årsskiftet.
-
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Granskning
Riskid

43

Risk
Kontrollmoment

Risk för sämre arbetsmiljö för kommunens medarbetare på grund av distansarbete med anledning av pandemin vilket kan leda till
ökad ohälsa samt ökade kostnader för anpassning av arbetsmiljön hemma.
Kontroll av omfattningen av distansarbete samt upplevelsen av arbetsmiljön hemma.

Kontrollmetod

Enkät

Omfattning/ avgränsning

Samtliga medarbetare på kommunledningskontoret får besvara en enkät med frågor gällande omfattningen av distansarbete samt
om arbetsmiljön upplevs som tillräcklig.
Riskid 43 kommer att kontrolleras under hösten och återrapporteras i samband med uppföljningen vid årsskiftet.

Sammanfattande resultat
av granskningen
Detaljerad beskrivning av
resultatet med förslag på
eventuella åtgärder
Granskningstidpunkt
Utförd av

Riskid 43 kommer att kontrolleras under hösten och återrapporteras i samband med uppföljningen vid årsskiftet.
Johan Lexfors
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Granskning
Riskid

51

Risk
Kontrollmoment

Risk för felaktiga behörigheter i IT-system på grund av att personer inom kommunförvaltningen byter befattning vilket kan leda till
sekretessbrott och andra överträdelser av befogenheter.
Kontroll av behörigheter i IT-system.

Kontrollmetod

Stickprovskontroll

Omfattning/ avgränsning

20 användare som bytt befattning under 2021 kontrolleras att behörigheten är korrekt.

Sammanfattande resultat
av granskningen
Detaljerad beskrivning av
resultatet med förslag på
eventuella åtgärder
Granskningstidpunkt

20 användare som bytt befattning under 2021 kontrollerades där samtliga hade rätt behörigheter i AD:t.

Utförd av

Mikael Göransson

20 användare som bytt befattning under 2021 kontrollerades där samtliga hade rätt behörigheter i AD:t.
Hösten 2021
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Granskning
Riskid

53

Risk
Kontrollmoment

Risk för dataintrång exempelvis av användarkonton, vid digitala möten etc. på grund av att digitaliseringsgraden ökar vilket kan leda
till ekonomiska kostnader.
Kontroll att digitala mötesrutiner följs

Kontrollmetod

Enkät

Omfattning/ avgränsning

20 möten, varav 5 som är sekretessklassade, kontrolleras gällande att digitala mötesrutiner följs.

Sammanfattande resultat
av granskningen
Detaljerad beskrivning av
resultatet med förslag på
eventuella åtgärder
Granskningstidpunkt

Det finns idag inga digitala mötesrutiner men digitaliseringsavdelningen håller på att ta fram ett förslag till detta. Däremot har vi den
säkerhet på digitala möten att tillhör man inte Tomelilla kommun så kommer man bara till lobbyn i Teamsmöten och där måste
man bli insläppt. Man kan även som mötesorganisatör sätta att alla hamnar i lobbyn.
Det finns idag inga digitala mötesrutiner men digitaliseringsavdelningen håller på att ta fram ett förslag till detta. Däremot har vi den
säkerhet på digitala möten att tillhör man inte Tomelilla kommun så kommer man bara till lobbyn i Teamsmöten och där måste
man bli insläppt. Man kan även som mötesorganisatör sätta att alla hamnar i lobbyn.
Hösten 2021

Utförd av

Mikael Göransson
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Kommunstyrelsen

Handläggare: Elisabeth Wahlström
Titel: Ekonomichef
E-post: elisabeth.wahlstrom@tomelilla.se
Telefon:
Mobil:

Diarienummer: KS DiarieNr
Datum 25 oktober 2021

Internbudget år 2022 för
kommunstyrelsens verksamhetsområde
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar fastställa internbudget 2022 för kommunstyrelsens
verksamhetsområde, handlingsid: Ks 2021.xxx.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2021 om vilken ekonomisk tilldelning
som ska gälla för kommunens nämnder och styrelse i sin helhet för verksamhetsåret
2022. Utifrån kommunfullmäktiges tilldelning har styrelsen tagit fram förslag på
intern driftbudget för 2022. I internbudgeten framgår hur nämnden fördelar den
ekonomiska tilldelningen inom verksamheten.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 271 73 Tomelilla
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Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker varje tertial.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, 25 oktober 2021,
Förslag till internbudget 2022, kommunstyrelsen Handlingsid: Ks 2021.xxx.
Kommunledningskontoret

Elisabeth Wahlström
Ekonomichef

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström

2 (2)
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Förslag till internbudget för
kommunstyrelsen år 2022
Inledning

Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2021 om vilken ekonomisk tilldelning
som ska gälla för kommunens nämnder och styrelse i sin helhet för verksamhetsåret
2022. Utifrån kommunfullmäktiges tilldelning har förvaltningen tagit fram förslag på
intern driftbudget för 2022. I internbudgeten framgår hur nämnden fördelar den
ekonomiska tilldelningen inom verksamheten.

Styrelsens uppdrag

Kommunstyrelsens uppdrag är att utifrån ett helhetsansvar leda och samordna
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomi.

Styrelsens mål
• Använd de möjligheter som finns för att förenkla vardagen för
kommuninvånarna.
• Personalen ges god möjlighet till fortbildning/ kunskapsökning
• Öka möjligheterna för dialog med kommuninvånarna
• Arbetet med livskvalitet och folkhälsa förbättras
• Tomelilla upplevs som en trygg kommun

Ekonomi

Kommunfullmäktiges ramtilldelning innebar en allmän uppräkning med 2,1 % för
ökade personal- och driftkostnader på permanent verksamhet inom
kommunstyrelsens ansvarsområde samt extra satsningar på 2,2 mnkr för
förbättringsåtgärder inom kommunen samt medel för till ungdomsrådets arbete.
Extra satsningar som föreslås genomföras gäller främst medarbetarutveckling och
digitaliseringsprojekt.
Totalt har ramen mellan 2021 och 2022 ökat med knappt 3 mnkr och uppgår till
74 139 tkr. Investeringsnivån inför 2022 uppgår till 2 915 tkr.

1 (2)
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Driftbudget (tkr)
Budget 2021

Prognos 2021

Budget 2022

2 584

2 584

2 650

54 778

53 278

57 389

4 821

4 821

6 900

10 000

9 000

10 000

3 815

3 815

3 850

255

255

260

HR

10 111

10 111

10 200

Ekonomi

10 000

10 000

10 179

5 450

5 450

5 600

Digitalisering

10 326

9 826

10 400

Medlemsavgifter

13 810

13 810

14 100

Totalt kommunstyrelsen

71 172

69 672

74 139

Politisk verksamhet
Kommunledningskontoret
Övergripande inkl
förbättringsåtgärder
Utveckling- och tillväxt
Kommunikation
Trygghet o säkerhet

Kansli

Investeringsbudget (tkr)
Projekt

Belopp

IT investeringar

1 400

Byte ekonomisystem

1 000

Ipads politiker

515

SUMMA

2 915

Utbyte av IT investeringar, lagerlösningar, swishar, wifiutbyggnad mm. Byte av
ekonomisystem i samarbete med Sjöbo, Simrishamn och Skurup samt nya Ipads
inför den nya mandatperioden.

2 (2)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
3 november 2021

Ksau § 202

Dnr KS 2020/198

Svar på motion angående höjt
förbehållsbelopp
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.

Reservation

Sara Anheden (S) 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.

Justerandes sign

48

Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
3 november 2021

§ 202 forts.
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,
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.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
3 november 2021

§ 202 forts.
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.
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.
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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
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
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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.
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.

Förvaltningens förslag till beslut

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

Tjänsteskrivelse kommundirektör Britt-Marie Börjesson och kvalitetschef Christel
Nilsson, handlingsid: Ks 2021.3661.
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Ksau § 50/2021 Svar på motion angående höjt förbehållsbelopp, handlingsid: Ks
2021.1023.

Tidigare behandling
Kf § 149/2020:

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Ksau § 280/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för
beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden för yttrande.
Von § 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.
Ksau § 50/2021:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera motionen till förvaltningen
för fördjupad beredning.

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

Leif Sandberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar enligt Leif Sandbergs (C) yrkande.
Votering begärs och följande beslutsgång fastställs:
Ja-röst för Leif Sandbergs (C) yrkande.
Nej-röst för Sara Anhedens (S) yrkande.

Justerandes sign
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Omröstning

Med 2 ja-röster, inklusive ordförandens utslagsröst, mot 2 nej-röster beslutar
kommunstyrelsens arbetsutskott enligt Leif Sandbergs (C) yrkande.
Ja-röster: Leif Sandberg (C), och Per-Martin Svensson (M).
Nej-röster: Sara Anheden (S) och Per Gustafsson (SD).
_________
Beslutet skickas till:
kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Ksau § 203

Dnr KS 2020/179

Vård och omsorgsnämndens taxor 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

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.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta taxor och avgifter för 2022 i enlighet med bifogat
förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks2021.3662.
Förslag till vård- och omsorgsnämndens taxor 2022, handlingsid: Ks2021.3663.
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Kf § 73/2021 Taxor och avgifter 2022, handlingsid: Ks 2021.2512.

Tidigare behandling
Kf § 73/2021:

Kommunfullmäktige beslutar anta taxor och avgifter för 2022 i enlighet med
bifogatförslag, 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.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Förslag till vård och omsorgsnämndens taxor 2022

När inget annat anges sker uppräkning enligt KPI (1980=100) med oktoberindex 2019 som utgångspunkt. Uppräkning för
2022 fastställs utifrån KPI oktober 2021 vilket redovisas i december 2021.

Vård och omsorg
Avgifter för hemtjänst
och/eller hemsjukvård
Hemtjänstavgiften beräknas enligt maxtaxan och kan bli som lägst 0 kr och som högst 2 138 kr/mån
(2021) beroende på inkomst och boendekostnad. Maxtaxan bestäms av riksdagen. De avgifter som räknas
in i maxtaxan är: hemtjänst, hemsjukvård, ledsagning, hemkörning av mat samt trygghetslarm.
Minimibelopp (förbehållsbelopp) är ett schablonbelopp som bestäms av Socialstyrelsen. För 2021 är
beloppet 5 373 kr för ensamstående och 4 540 kr vardera för sammanboende. Justering av minibeloppet
sker om kommunen beslutar om högre förbehållsbelopp.
Nivå
Schablontid
Avgift (max) Avgift (max) 2022
2021
0
Mindre än en timme
380 kr Beräknas enligt
maxtaxan
1
1-3 timmar/månad
684 kr Beräknas enligt
maxtaxan
2
4-9 timmar/månad
1 390 kr Beräknas enligt
maxtaxan
3
10 timmar eller mer
2 138 kr Beräknas enligt
maxtaxan
Övriga avgifter

2021
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2022
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Trygghetslarm

302 kr/månad

Uppräknas enligt
KPI
Samtalsavgifter trygghetslarm (ingår inte i maxtaxan) 50 kr/månad
Uppräknas enligt
KPI
Installationsavgift trygghetslarm (ingår inte i
302 kr
Uppräknas enligt
maxtaxan)
KPI
Telefonservice (ingår i hemtjänst)
100 kr/månad
Uppräknas enligt
KPI
Avlösarservice/ledsagarservice *
25 kr/timme
Uppräknas enligt
KPI
Avlastning/korttidsboende
160 kr/dygn
Uppräknas enligt
KPI
Dagverksamhet Nybogatan
40 kr/dag
Uppräknas enligt
KPI
Tillfällig hemsjukvård
380 kr
Uppräknas enligt
KPI
Hyra av hjälpmedel
80 kr/mån
Uppräknas enligt
KPI
Hämtning av hjälpmedel (ingår inte i maxtaxan)
400 kr
Uppräknas enligt
KPI
*Om du har hemtjänst så är avlösarservice/ledsagarservice upp till 16 respektive 12 timmar gratis.
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Måltidskostnader särskilt boende (ingår inte i maxtaxan) 2021
Middag inklusive efterrätt
72 kr/portion
Frukost eller kvällsmat
35 kr/portion
Eftermiddagskaffe
17 kr
Måltidsabonnemang
3 653 kr/månad
Middagsabonnemang ordinärt boende
Helt middagsabonnemang

Halvt middagsabonnemang

2022
74 kr/portion
36 kr/portion
18 kr
3 720 kr/månad

2021
2 500 kr/månad. I
abonnemanget ingår en måltid
per dag inklusive leverans till
hemmet samtliga dagar under
månaden.
1 250 kr/månad. I
abonnemanget ingår en måltid
per dag inklusive leverans till
hemmet i 15 dagar.
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2022
2 520 kr/månad. I
abonnemanget ingår en
måltid per dag inklusive
leverans till hemmet samtliga
dagar under månaden.
1 260 kr/månad. I
abonnemanget ingår en
måltid per dag inklusive
leverans till hemmet i 15
dagar.

Kommunledningskontoret
Avgifter inom LSS

2021

2022

Insatser till funktionsnedsatta är i stort sett avgiftsfria, men avgifter kan tas ut för måltider för barn på korttidstillsyn och
korttidsvistelse. Nämnden ska se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov (LSS§§19,20,21) och
personkretsen ska garanteras goda levnadsvillkor (LSS §7). Måltider tillhandahålls av verksamheterna själva, inte måltidsverkstan.
Korttidstillsyn/vistelse frukost 12-17 år
Korttidstillsyn/vistelse lunch/middag 12-17 år
Korttidstillsyn/vistelse kvällsmål/mellanmål 12-17 år
Korttidsvistelse heldygnskost 12-17 år
Avgift för föräldrar vars barn (under 18 år) bor på bostad med
särskild service för barn och unga

15 kr

Utgår från Konsumentverkets
beräkningar
33 kr
Utgår från Konsumentverkets
beräkningar
16 kr
Utgår från Konsumentverkets
beräkningar
64 kr
Utgår från Konsumentverkets
beräkningar
Beräknas enligt regler Beräknas enligt regler om
om underhållsstöd
underhållsstöd för var och en av
för var och en av
föräldrarna
föräldrarna
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Kf § 73

Dnr KS 2020/179

Taxor och avgifter 2022
Kommunfullmäktiges beslut

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.

Ärendebeskrivning

Respektive nämnd har tagit fram förslag till taxor och avgifter för sin verksamhet för
år 2022.
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 förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar anta taxor och avgifter för 2022 i enlighet med bifogat
förslag.

Justerandes sign
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§ 73 forts.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 57/2021, handlingsid: Ks 2021.2233.
Taxor och avgifter 2022, handlingsid: Ks 2021.2163.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 57/2021:

Kommunfullmäktige beslutar anta taxor och avgifter för 2022 i enlighet med bifogat
förslag, handlingsid: Ks 2021.2163.
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till förvaltningen att till kommunfullmäktiges
sammanträde den 21 juni utreda hur avgifter för hemtjänst och/eller hemsjukvård (s.
11 Sammanställning avgifter och taxor - Tomelilla kommun 2022), nivå 0 om 380 kr,
är beräknad.

Förslag till beslut under sammanträdet

Mona Nihlén (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att vård
och omsorgs taxor ska återremitteras till förvaltningen för förnyad beredning utifrån
kommande behandling av motion angående höjt förbehållsbelopp.
Marianne Åkerblad (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med Marianne Åkerblads förslag.
Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:
Ja-röst för att Marianne Åkerblads (M) yrkande.
Nej-röst för att Mona Nihléns (V) yrkande.

Justerandes sign

62

Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 juni 2021

§ 73 forts.

Omröstning

Med 23 nej-röster mot 18 ja-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med
Mona Nihléns yrkande.
Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Marianne Åkerblad (M),
Emil Ekstrand (M), Margith Svensson (M), Kenneth Strömbeck (M), Alexander
Verweij Svensson (M), Lennart Johansson (M), Leif Sandberg (C), Maria
Mickelåker (C), Magnus Nilsson (C), Charlotte Rosdala (C), Fatlum Avdullahu (C),
Anette Thoresson (C), Anders Larsson (C), Bengt Högborg (C), Carina Persson (L)
och Bo Herou (KD).
Nej-röster: Sara Anheden (S), Torgny Larsson (S), Ida Bornlykke (S), Tina
Bergström Darrell (S), Anders Throbäck (S), Inger Åbonde (S), Peter Boström (S),
Anne-Maj Råberg (S), Helén Bladh (S), Kristin Skoog (S), Mona Nihlén (V), Figge
Bergquist (V), Solveig Falk (MP), Per Gustafsson (SD), Paul Lennartsson (SD), Peo
Örnsved (SD), Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), Tina Malm (SD),
Thony Blomgren (SD), Jonas Olsson (SD), Kent Gustafsson (SD) och Birger
Hörberger (SD).
_________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Byggnadsnämnden
Vård och omsorgsnämnden
Familjenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kanslichef Johan Linander
Kommunikationschef Katrin Högborn
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Planchef Karl Gustavsson
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Bygglovschef Kerstin Torseke-Hulthén
Socialchef Camilla Andersson
Skolchef Johan Holmqvist
Kultur- och fritidschef Ros-Marie Stjernfeldt
KFS/Johanna Kandell
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Ksau § 206

Dnr KS 2021/69

Taxa för fordonsflytt
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

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.

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 2021.3664.
Taxa fordonsflytt 2022, handlingsid: Ks 2021.3665.
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_________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Taxa för fordonsflytt

När inget annat anges sker uppräkning enligt KPI (1980=100) med oktoberindex 2019 som utgångspunkt. Uppräkning för
2022 fastställs utifrån KPI oktober 2021 vilket redovisas i december 2021.

Felparkeringsavgift
Parkeringsförseelse
Stoppförbud enligt lokala
trafikföreskrifter
Handikapplats
Busshållplats/kollektivkörfält
Vägkorsning
Övergångsställe
Mot färdriktning
Gång-/cykelbana
P-förbud enligt lokala trafikföreskrifter
Stått för länge
Stopp- och P-förbud i terräng
Fordonsflytt (NY)

2020

2021

2022

600 kr

Uppräknas enl KPI

Uppräknas enl KPI

1 000 kr
600 kr
600 kr
600 kr
600 kr
600 kr
300 kr
300 kr
300 kr

Uppräknas enl KPI
Uppräknas enl KPI
Uppräknas enl KPI
Uppräknas enl KPI
Uppräknas enl KPI
Uppräknas enl KPI
Uppräknas enl KPI
Uppräknas enl KPI
Uppräknas enl KPI

Uppräknas enl KPI
Uppräknas enl KPI
Uppräknas enl KPI
Uppräknas enl KPI
Uppräknas enl KPI
Uppräknas enl KPI
Uppräknas enl KPI
Uppräknas enl KPI
Uppräknas enl KPI
Självkostnadspris
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Ksau § 188

Dnr KS 2021/69

Renhållningstaxa 2022 inklusive taxa för
container och slamtömning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar anta renhållningstaxa inklusive taxa för container 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.

ÖKRAB:s förslag till beslut

Styrelsen beslutar föreslå en höjning av renhållningstaxan med 2,5%.

Beslutsunderlag

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.
_________
Beslutet skickas till:
ÖKRAB och Ekonomichef Elisabeth Wahlström.
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Ksau § 206

Dnr KS 2021/69

Taxa för fordonsflytt
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

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.

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 2021.3664.
Taxa fordonsflytt 2022, handlingsid: Ks 2021.3665.
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§ 206 forts.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen för Simrishamn, Sjöbo,
Tomelilla och Ystads kommuner enligt alkohollagen – Avgifter 2021
1 § Denna taxa gäller avgifter för direktionen på Ystad-Österlenregionens miljöförbunds
kostnader för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och enligt de
föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. Taxan är beslutad med stöd av 8 kap.
10 § i lagen.
2 § Vid tillämpning av taxa för år 2022 är timtaxan 1 303 kr per timme handläggningstid.
Gäller endast för 4 §.
3 § Ansökningsavgifter
 Stadigvarande tillstånd för allmänheten....................................................................11 300 kr
 Stadigvarande tillstånd för slutna sällskap................................................................11 300 kr
 Stadigvarande tillstånd för slutna sällskap vid cateringverksamhet .........................11 300 kr
 Stadigvarande tillstånd för allmänheten p.g.a. byte av bolagsform (nytt org.nr
medför nyansökan) avser befintlig tillståndshavare i kommunen med oförändrad
verksamhet ..................................................................................................................8 200 kr
 Stadigvarande tillstånd för allmänheten, avser pausservering ....................................8 200 kr
 Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe .........................................8 200 kr
 Stadigvarande tillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme
(avser i kommunen befintliga tillståndshavare, en gemensam ansökan) ....................8 200 kr
 Anmälan och godkännande av lokal vid cateringverksamhet, avser ej tidigare
godkänd lokal..............................................................................................................1 100 kr
 Anmälan av lokal vid cateringverksamhet, avser tidigare godkänd lokal .....................400 kr
 Tillfälligt tillstånd för allmänheten
a) 1 – 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ......................................................5 100 kr
b) mer än 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ...............................................6 200 kr
 Tillfälligt tillstånd för allmänheten, avser tillfällig pausservering
a) 1 – 2 dagar, under sammanhållet arrangemang......................................................1 100 kr
b) mer än 2 dagar, under sammanhållet arrangemang................................................2 100 kr
 Tillfälligt tillstånd för allmänheten
(avser i kommunen befintliga tillståndshavare)
a) 1 – 2 dagar, under sammanhållet arrangemang......................................................2 100 kr
b) mer än 2 dagar, under sammanhållet arrangemang................................................3 600 kr
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 Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang (avser partihandlare)
a) 1 – 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ......................................................4 600 kr
b) mer än 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ................................................5 700 kr
 Tillfälligt tillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme
(avser i kommunen befintliga tillståndshavare, en ansökan per arrangemang)
a) 1 – 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ......................................................1 800 kr
b) mer än 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ................................................3 600 kr
 Tillfälligt tillstånd för slutna sällskap (avser ett tillfälle och kan beviljas
högst 12 gånger per år)................................................................................................1 100 kr
Vid fler än 12 tillfällen per år söks stadigvarande tillstånd för slutna
sällskap, se avgift ovan.
 Tillfällig utökning i befintligt stadigvarande tillstånd avseende serveringstid, serveringsyta
a) för allmänheten .................................................................................................... 2 100 kr
b) för slutna sällskap .................................................................................................1 100 kr
Förändring eller tillägg i gällande tillstånd
a) Tillägg av cateringtillstånd i befintligt stadigvarande tillstånd (avser i kommunen
befintliga tillståndshavare)..........................................................................................6 200 kr
b) Byte av bolagsman/styrelse/ägare eller annan PBI (person med betydande
inflytande) med aktieinnehav om 20 % eller mer .......................................................6 200 kr
c) Byte av bolagsman/styrelse/ägare eller annan PBI (person med betydande
inflytande) med aktieinnehav mindre än 20 % ...........................................................3 700 kr
d) Ändrade serveringstider ..............................................................................................3 700 kr
e) Om-/tillbyggnad eller på andra sätt ändrade serveringslokaler ..................................3 700 kr
f) Ändring av alkoholdrycker som får serveras ..............................................................3 700 kr
g) Tillägg av uteservering................................................................................................3 700 kr
h) Namnbyte på serveringsställe, namnändring på bolag med bibehållet org.nr ........utan avgift
Övrigt
i) Anmälan kryddning av snaps ..................................................................................utan avgift
j) Anmälan om provsmakning (avser i kommunen befintliga tillståndshavare) ........utan avgift
k) Anmälan om rumsservering och/eller minibar........................................................utan avgift
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2

3(3)

Kunskapsprov
 Kunskapsprov, kostnad per provtillfälle, max 3 gånger/person/ansökan ...................2 000 kr
 Kostnad för auktoriserad tolk.......................................................................Självkostnadspris
Tillsynsavgifter
Fast tillsynsavgift/år för stadigvarande tillstånd .........................................................1 900kr
I den fasta tillsynsavgiften ingår avgift för en deltagare i utbildningen
Ansvarsfull Alkoholservering som Ystad-Österlenregionens miljöförbund anordnar årligen.
Rörlig tillsynsavgift/år för stadigvarande tillstånd
Den rörliga tillsynsavgiften baseras på årsomsättning av alkoholdrycker för varje serveringsställe,
avser tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd.
Rörlig tillsynsavgift tas ut med 1% av redovisad årsomsättning av alkoholdrycker, dock
högst 16 200 kr.
Restaurangrapport
Den rörliga tillsynsavgiften baseras på årsomsättningen av alkoholdrycker, som
tillståndshavaren redovisar i restaurangrapporten. Restaurangrapporten ska lämnas in varje år
enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter om statistiska uppgifter om servering av
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker.
Om restaurangrapporten inte kommer in i tid skickar Alkoholenheten påminnelse.
Påminnelseavgift försenad restaurangrapport.....................................................................550 kr
4 § I den fasta tillsynsavgiften /anmälningsavgiften ingår inte:
- Inspektioner och andra tillsynsinsatser som beror på att verksamheten bryter mot
tillstånd eller villkor, inte följer föreläggande eller förbud eller har bristande
egenkontroll
-

Bristfälliga underlag till ansökningar och anmälningar som kräver komplettering och
extra handläggning

-

Handläggning på grund av extraordinära händelser i verksamheten

-

Handläggning av klagomål

För handläggning som debiteras med extra timavgift genom att den faktiska nerlagda
handläggningstiden multipliceras med timtaxan. Sådan timavgift debiteras i efterhand och per
påbörjad halvtimme.
5 § Nedsättning av avgift
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet,
nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett enskilt fall enligt denna
taxa sättas ned eller efterskänkas.
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Ksau § 205

Dnr KS 2021/69

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

Kommunfullmäktige beslutar anta 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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§ 205 forts.
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

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

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.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 207

Dnr KS 2021/174

Utökat borgensåtagande Sydöstra
Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF)
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.

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
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
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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
Miljöperspektivet
Genom byte av gamla fordon bedöms de miljöpåverkande effekterna bli positiva.
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Uppföljning
I samband med delårsrapporter, årsredovisningar samt medlemssamråd följs
förbundets verksamhet upp.

Förvaltningens förslag till beslut

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

Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström , handlingsid: Ks 2021.3668
Sammanträdesprotokoll, Sydöstra Skånes Räddningstjänst, § 35/2021, handlingsid:
Ks 2021.3312.
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, tidplan investeringar, handlingsid: Ks
2021.3669.

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.
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Beslut i varje kommuns kommunfullmäktige senast den 20 december 2021.
Ärendet justeras omedelbart.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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REGRESSAVTAL
1.
(1)
(2)
(3)
(4)

Parter
Sjöbo kommun, org. nr 212000-1090
Simrishamns kommun, org. nr 212000-0969
Tomelilla kommun, org. nr 212000-0886 och
Ystad kommun, org. nr 212000-1181

Tillsammans ”Parterna” och vardera en ”Part”
2. Bakgrund och syfte
2.1 Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, org. nr 222000-1149 (”Låntagaren”) har för avsikt att
ingå låneavtal med extern långivare (”Långivaren”). Det totala lånebeloppet som omfattas av detta
regressavtal får högst uppgå till 50 000 000 kronor.
2.2 Sjöbo kommun, Simrishamns kommun, Tomelilla kommun och Ystads kommun (tillsammans
”Borgensmännen” och var för sig ”Borgensman”) har ingått en solidarisk borgensförbindelse
avseende Låntagarens förpliktelser till förmån för Långivaren (”Borgensförbindelser”).
2.3 Parternas del i totala medlemsavgiften till Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (”Andelen”) i
Låntagaren är fördelade enligt följande:
Sjöbo kommun
Simrishamns kommun
Tomelilla kommun
Ystad kommun

23,3%
23,1%
16,4%
37,2%

2.4 Borgensförbindelsen innebär i korthet, att Borgensmännen har åtagit sig att svara såsom för egen
skuld för Låntagarens förpliktelser mot Långivaren under låneavtal (jämte därpå löpande ränta och
kostnader). Långivaren har rätt att vända till vilken som helst eller flera av dessa Borgensmän för
betalning.
2.5 Parterna önskar nu reglera sitt inbördes ansvar och regressrätt vad avser låneavtal. Syftet med
detta avtal är att varje Part ska svara under låneavtal i proportion till Andelen enligt punkt 2.3 ovan.
3. Förfarande vid krav under Borgensförbindelsen
3.1 Om Långivaren framställer krav enligt Borgensförbindelsen gentemot någon av Borgensmännen
ska följande gälla:
Den Borgensman som mottar krav enligt Borgensförbindelsen från Långivaren (den ”Betalande
Parten”) ska genast meddela de andra partnerna om kravet och om Långivarens angivna förfallodag
(”Förfallodagen”)
Den Betalande Parten ska därefter reglera skulden i enlighet med Långivarens krav.
Den som mottar kravet ska också meddela övriga Parter om vilka belopp respektive Part är skyldig att
utbetala, baserat på Andelen enligt punkt 2.3 ovan.
Varje Part ska sedan erlägga sin del av det totala beloppet direkt till den Betalande Parten, senast på
Förfallodagen för kravet.
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4. Ränta
4.1 Om Part är skyldig att erlägga belopp till annan Part enligt detta avtal och inte gör så på den
angivna förfallodagen, ska dröjsmålsränta utgå på det försenade beloppet med den vid var tid
gällande referensräntan (enligt 9 § räntelagen (1975:635) plus fyra procent, fram till dag då betalning
erläggs.
5. Avtalstid och uppsägning
5.1 Detta avtal träder i kraft när samtliga parter undertecknat det och gäller under 10 år under tiden
parterna är bundna av borgensåtagandet. Avtalet är, i förhållande till respektive Part, villkorat av att
fullmäktiges beslut om ingående av detta regressavtal vunnit laga kraft.
5.2 Avtalet kan inte sägas upp av Part, utan samtliga Parter måste i så fall var överens om att avtalet
ska upphöra.
6. Överlåtelse av avtal och ägarförändringar
6.1 Ingen av Parterna får överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.
6.2 Parts ansvar för Låntagarens samtliga förpliktelser enligt detta regressavtal och ska efter att Part
upphört att ha medlemsandel i Låntagaren vara begränsat till sådana förpliktelser som existerade vid
Partens utträde ur Låntagaren, om inte annan överenskommelse träffas.
7. Meddelande
7.1 Meddelande som har samband med detta avtal, skickas till följande adresser:
Sjöbo kommun, 275 80 SJÖBO
Simrishamns kommun, 272 80 SIMRISHAMN
Tomelilla kommun, Gustafs Torg 16, 273 80 TOMELILLA
Ystad kommun, 271 80 YSTAD
7.2 Brev anses ha kommit mottagaren tillhanda fem bankdagar eller förbetald försändelse med
rekommenderat brev. Brev och meddelande som överlämnas personligen anses ha kommit
mottagaren tillhanda vid överlämnandet.
7.3 Om Part byter adress, ska detta meddelas de övriga Parter senast fem bankdagar innan
adressändringen träder i kraft.
8. Övrigt
8.1 Ändringar och tillägg till detta avtal ska för att vara gällande godkännas av respektive Parts
fullmäktige.
8.2 Parternas överenskommelse enligt detta avtal ska inte anses vara ett enkelt bolag.
8.3 Var och en av Parterna ska stå för sina egna kostnader i sambandmed upprättande av detta avtal
och tillvaratagande av rättigheter och skyldigheter som följer av avtalet, om de inte kommer överens
om något annat.
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9. Tillämplig lag och tvist
9.1 Svensk lag ska gälla för detta avtal och därmed sammanhängande rättsfrågor
9.2 Tvist i anledning av detta avtal ska prövas av allmän domstol.
Detta avtal har upprättats i fyra original varav Parterna tagit var sitt.
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…………………den ……/…….. 20

Sjöbo kommun

Sjöbo kommun
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………………………………………………

…………………den ……/…….. 20

…………………den ……/…….. 20

Simrishamns kommun

Simrishamns kommun

…………………………………………..

………………………………………………

…………………den ……/…….. 20

…………………den ……/…….. 20

Tomelilla kommun

Tomelilla kommun

…………………………………………..

………………………………………………

…………………den ……/…….. 20

…………………den ……/…….. 20

Ystad kommun

Ystad kommun

…………………………………………..

………………………………………………
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
12 oktober 2021

Ksau § 186

Dnr KS 2021/183

Ansökan om medlemskap i nätverket
Healthy Cities
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar gå med i WHO-anslutna nätverket Healthy Cities.
Kommunstyrelsen beslutar att uppföljning ska göras årligen.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen föreslår att Tomelilla kommun går med i det WHO-anslutna nätverket
Healthy Cities.
Tomelilla kommun är en självklar del av omvärlden och påverkas av beslut och
händelser som sker runt omkring, både internationellt, nationellt och regionalt.
Genom ett medlemskap i nätverket kan vi öka vår kunskap, dela erfarenheter och
utveckla vårt arbete med att omvandla teorier till konkreta insatser.
Ett medlemskap i nätverket kommer att gynna fortsatt arbete utifrån
livskvalitetsprogrammet Tomelilla 2030.
I det nationella nätverket deltar politiker och tjänstepersoner som på olika sätt
arbetar med att bidra till kommuner och regioners arbete med folkhälsa och social
hållbarhet.
Medlemskapet ger även tillgång till internationell forskning genom samarbete med
andra nätverk i Europa och genom deltagande i olika internationella arbetsgrupper.
För ansökan om medlemskap krävs ett aktivt beslut från Kommunstyrelsen.
Medlemsavgift för Tomelilla kommun för år 2022 är 21 420 kr.
Ekonomiska konsekvenser
Medlemsavgift för år 2022 är 21 420 kr, och eventuella kostnader för resor.
I ett längre perspektiv innebär ett medlemskap möjligheter för tillväxt och utveckling
med såväl kostnader som intäkter.

Justerandes sign

89

Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
12 oktober 2021

§ 186 forts.
Barnperspektivet
Utveckling av livskvalitetsprogrammet möjliggörs av medlemskap i nätverket och
gynnar hela kommunen och därmed även barnen.
Miljöperspektivet
Förvaltningen kan inte se någon större påverkan på miljöområdet, möjligen något
mer resande.
Uppföljning
Årligen i samband med förnyat medlemskap.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar gå med i WHO-anslutna nätverket Healthy Cities.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse utvecklingschef Helena Berlin, handlingsid: Ks 2021.3470.

Förslag till beslut under sammanträdet

Leif Sandberg (C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen att uppföljning ska göras årligen.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar enligt Leif Sandbergs (C) yrkande.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Healthy Cities Sverige
– en del av WHO
Vårt samhälle har under senare tid ställts inför utmaningar
som påtagligt har påverkat livet för individer och
organisationer runt om i världen. Dessa globala och
framförallt komplexa samhällsutmaningar gör att det blir
allt svårare och allt viktigare att skapa socialt hållbara
lokalsamhällen. Healthy Cities Sverige är WHO:s svenska
nätverk av kommuner och regioner som arbetar
tillsammans för att möta samhällsutmaningar som ojämlik
hälsa på lokal och regional nivå. Många enskilda exempel
på framgångsrika arbetssätt utvecklas, och det finns
mycket att vinna om lokala kompetenser och erfarenheter
får utrymme att verka i ett större sammanhang. Vi vill att
alla våra invånare ska ha ett gott liv och en god hälsa!

Vi arbetar för jämlika
förutsättningar.

Vad är Healthy Cities?
Healthy Cities är ett WHO-nätverk som startade 1988 i
Europa med syfte att förbättra folkhälsan genom bättre
levnadsförutsättningar och möjligheter - för alla! Det
svenska nätverket startade upp 2004 och består av
kommuner och regioner som tillsammans arbetar för att
bygga strukturer på lokal och regional nivå för att öka
jämlikheten i hälsa.
Healthy Cities är en unik plattform för kunskapsbygge,
erfarenhetsutbyte
och
opinionsbildning
kring
folkhälsofrågor. Vi jobbar för jämlika förutsättningar för
god hälsa och en hållbar samhällsutveckling. Agenda
2030 utgör en självklar grund för nätverkets arbete.
Målet är att få fram hållbara lösningar som kan spridas
såväl nationellt som internationellt som inspiration till en
samhällsutveckling utifrån Healthy Cities syfte. Politiker
och tjänstepersoner arbetar nära tillsammans i vårt
nätverk. Politiska ambitioner möter professionens
sakkunskap, vilket grundlägger den ömsesidiga
förståelsen och finslipar den politiska beställningen över
partigränserna.

Vi bidrar till bättre
folkhälsa!

Ett nätverk av städer och regioner som arbetar
målmedvetet och konstruktivt med jämlik hälsa i fokus
har aldrig varit viktigare. Vi behöver alla vara nytänkande
och kreativa för att tillsammans driva en utveckling av ett
hållbart samhälle som präglas av social jämlikhet och
hälsa för alla.

Vill du veta mer?
Låter detta som ett nätverk där din kommun/region
skulle kunna vara en medskapande kraft tillsammans med
andra som sätter folkhälsa och social hållbarhet högt på
agendan? Ta kontakt med oss!
Läs mer om nätverket och vad det innebär att bli medlem:
www.healthycities.se

Frida Trollmyr
Ordförande
Frida

Johanna Linnarsson
Koordinator
Johanna

www.healthycities.se
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Vi skapar verklig
samverkan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
3 november 2021

Ksau § 208

Dnr KS 2021/121

Ersättare i styrelsen för Österlen VA AB Ändring i bolagsordning och
aktieägaravtal
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.

Deltar inte i beslutet

Sara Anheden (S) deltar inte i beslutet.

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.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
3 november 2021

§ 208 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

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.

Beslutsunderlag

Protokoll Österlen VA AB, handlingsid: Ks 2021.3596.
Föreslagen ändring i bolagsordning, handlingsid: Ks 2021.3598.
Föreslagen ändring i aktieägaravtal, handlingsid: Ks 2021.3599.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
3 november 2021

Ksau § 209

Dnr KS 2021/121

Ändring av bolagsordning, Österlen VA
AB
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

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

Deltar inte i beslutet

Sara Anheden (S) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige i Simrishamns och Tomelilla kommun beslutade 2019 om
bolagsordning och ägardirektiv för Österlen VA AB. Av punkt 18 i bolagsordningen
framgår bolagsstämmans kompetens som fastställer att stämman ska:
1. Årligen fastställa verksamhets plan med strategiska mål för de kommande tre
räkenskapsåren.
2. Fastställa verksamhetens budget.
Av ägardirektivet, punkt 13, framgår samtidigt "bolaget ska årligen fastställa en
verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och en
budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och budget ska
tillställas ägarkommunerna innan början av den planperiod som de avser".
Österlen VA AB:s budget bygger på den taxa ägarkommunernas kommunfullmäktige
årligen beslutar om. I ägardirektivet punkt fem, strecksats fem, framgår att "Bolaget
årligen, senast majmånad ska utforma förslag till VA -taxa för nästkommande år".
Med den tidsramen finns ingen taxa fastställd till bolagsstämman i juni och VAbolaget kan således inte ta fram budget och verksamhetsplan.
Istället bör bolagetsstyrelse få i uppdrag att anta budget och verksamhetsmål och
informera bolagsstämman om besluten samt översända dessa till ägarkommunerna i
enlighet med punkt 13 i ägardirektivet.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
3 november 2021

§ 209 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Österlen VA AB utdrag ur protokoll, handlingsid: Ks 2021.2382.
Föreslagen bolagsordning, Österlen VA AB, handlingsid: Ks 2021.2178.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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BOLAGSORDNING FÖR ÖSTERLEN VA AB 559244-4029
1.

FIRMA
Bolagets firma är Österlen VA AB

2.

STYRELSENS SÄTE
Styrelsen ska ha sitt säte i Tomelilla kommun.

3.

VERKSAMHET
Bolagets verksamhet ska bestå i att svara för drift och underhåll av VAanläggningar i Simrishamn och Tomelilla kommuner samt administration och
ekonomi, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

4.

ÄNDAMÅLET
Bolagets ändamål är att tillsammans med Simrishamn och Tomelilla kommuner
som är huvudmän för VA-anläggningarna svara för den allmänna
vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna på ett för
kommunmedlemmarna ändamålsenligt och effektivt sätt samt med tillämpning av
kommunernas självkostnads- och likställighetsprinciper.
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Simrishamn och
Tomelilla kommuner i proportion till aktiekapitalets fördelning.

5.

KOMMUNFULLMÄKTIGES YTTRANDE
Bolaget ska inhämta yttranden från kommunfullmäktige i Simrishamn och
Tomelilla kommuner innan beslut i verksamheten fattas, som är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt. Kommunfullmäktiges yttranden ska
innehålla ett ställningstagande i den aktuella frågan.

6.

AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet ska vara lägst 5 miljoner kronor och högst 20 miljoner kronor.

7.

ANTAL AKTIER
Antalet aktier ska vara lägst 50 000 och högst 200 000.

8.

STYRELSEN
Styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter och sex (6) suppleanter.
Av styrelseledamöterna utser Simrishamn och Tomelilla kommunfullmäktige tre
(3) ledamöter och tre (3) suppleanter vardera. Ledamöter och suppleanter
utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast
efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den
ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till
kommunfullmäktige. Simrishamn och Tomelilla kommunfullmäktige utser även
ordförande och vice ordförande varannan gång vardera för samma tid. Första
ordföranden utses av Tomelilla kommun och första vice ordföranden utses av
Simrishamn kommun. Suppleanterna har endast närvarorätt i det fall ordinarie
ledamot är förhindrad att närvara. Övrig konstituering sker inom styrelsen.
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Bolagets styrelse äger rätt att adjungera ledamöter med särskild kompetens inom
bolagets verksamhetsområden.
9.

REVISOR
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en (1) revisor
med en (1) ersättare.
Uppdraget som revisor och revisorsersättare gäller enligt lag till slutet av den
årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter valet av revisor och
ersättare.

10.

LEKMANNAREVISORER
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska
kommunfullmäktige i Simrishamn och Tomelilla kommuner, utse vardera en (1)
lekmannarevisor.

11.

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev med posten till
aktieägarna tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

12.

ÄRENDE PÅ ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän.
4. Godkännande av dagordningen för stämman.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande
av
årsredovisning,
revisionsberättelsen
lekmannarevisorernas granskningsrapport.

och

7. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet
direktören.

för

styrelseledamöterna

8. Fastställande
av
arvoden
åt
lekmannarevisorerna med suppleanter.

och

styrelsen,

verkställande
revisorn

och

9. I förekommande fall val av revisor och revisorsersättare.
10. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse,
ordförande, samt lekmannarevisorer.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.
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13.

RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

14.

RÖSTRÄTT
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda
och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

15.

FÖRKÖPSFÖRBEHÅLL
Aktieägare ska erbjudas att köpa aktie i bolaget innan den överlåts till ny ägare
(förköpsförbehåll). Förbehållet omfattar överlåtelser i form av köp, byte eller
gåva. Förköp får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.
Den som avser att överlåta en aktie som omfattas av förköpsförbehållet ska före
överlåtelsen anmäla detta hos bolagets styrelse. Bolaget ska lämna en
underrättelse om erbjudandet till varje förköpsberättigad med känd postadress.
I anmälan ska anges de villkor som gäller för förköp. Lösenbeloppet för aktierna
ska motsvara aktiernas kvotvärde.
Den som vill utöva förköpsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse inom två
(2) månader från överlåtarens behöriga anmälan om avsikten att överlåta aktier.
Begär flera aktieägare förköp på samma aktie, ska företrädesrätten dem emellan
bestämmas efter det antal aktier som var och en av dem äger (pro rata).
Kommer aktieägaren och den som begärt förköp inte överens i frågan om förköp,
får den som begärt förköp, inom två (2) månader från den dag förköpsanspråket
framställdes hänskjuta tvisten till avgörande av skiljemän enligt lagen (1999:116)
om skiljeförfarande. Tvisten ska avgöras av en (1) skiljeman. Det genom
skiljeförfarandet fastställda värdet på bolaget är bindande och varje aktie i
bolaget ska anses ha den andel i värdet som svarar mot aktiens andel i bolagets
kapital. Kostnaderna för värderingen ska bäras till lika delar av den som begärt
förköp och aktieägarna som önskar förvärva aktierna.
Priset för aktierna ska erläggas inom en (1) månad från den tidpunkt då detta
blev bestämt.
Om aktier erbjudits till förköp utan att förköp kommit till stånd har aktieägaren rätt
att utan nytt erbjudande överlåta aktierna under förutsättning att överlåtelsen inte
sker på villkor som är förmånligare för förvärvaren än de villkor som aktieägaren
uppgav i sin anmälan om avsikten att överlåta aktier.
Denna rätt gäller dock endast under sex (6) månader från utgången av den tid
som har angetts i fjärde stycket ovan eller, vid tvist om förköp, från den dag tiden
för talan enligt sjätte stycket ovan löpt ut eller det blev slutligt fastställt att den
som begärt förköp inte hade förköpsrätt, eller, om den förköpsberättigade inte
erlagt priset för aktierna inom den tid som anges i sjunde stycket ovan, från
tidpunkten då betalningsfristen löper ut.
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16.

HEMBUD
Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget ska aktien
genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets
styrelse. Hembudsförbehållet omfattar alla slags förvärv utom överlåtelser som
omfattas av förköpsförbehåll. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där
aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.
Hembudet ska inte kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet
omfattar.
Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden aktie.
När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela
detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller
eljest är känd för bolaget, med en anmodan till den som önskar begagna
lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två (2)
månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.
Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan
bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt
flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, ska jämnt fördelas bland
dem som framställt lösningsanspråk.
Lösenbeloppet ska utgöras av kvotvärdet.
Lösenbeloppet ska erläggas inom en (1) månad från den tidpunkt då
lösenbeloppet blev bestämt.
Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen ej överens i fråga om inlösen,
får den som begärt inlösen väcka talan inom två (2) månader från det
lösningsanspråk framställdes hos bolaget.
Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk
eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att
bli registrerad för aktien.

17.

INSPEKTIONSRÄTT
Kommunstyrelserna i Simrishamn och Tomelilla kommuner har rätt att ta del av
bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess
verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av
författningsreglerad sekretess.

18.

BOLAGSSTÄMMANS KOMPETENS
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av stämman:
1. Årligt fastställande av verksamhetsplan med strategiska mål för de
närmaste tre (3) räkenskapsåren.
2. Fastställande av budget för verksamheten.
3. Ram för upptagande av krediter.
4. Ställande av säkerhet.
5. Bildande av bolag.
6. Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.
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7. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.
19.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNING
Denna bolagsordning får inte ändras utan att fullmäktige i Simrishamn och
Tomelilla kommuner godkänt ändringen.

Bolagsordning antagen vid bolagsstämma den 25 juni
2020
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DETTA AKTIEÄGARAVTAL (detta ”Avtal”) är träffat 2020-01-01 (”Avtalsdagen”) mellan:
(1)

Simrishamn kommun, org.nr 21200-0969, (”Simrishamn”); och

(2)

Tomelilla kommun, org.nr 21200-0886 (”Tomelilla”).

nedan individuellt benämnd ”Part” och gemensamt ”Parterna”.

1.

BAKGRUND

1.1

Österlen VA AB, org.nr 559244-4028 (”Bolaget”), är ett svenskt aktiebolag vars
verksamhet består i att direkt eller indirekt genom respektive kommun inom
Parternas kommuner mot ersättning tillhandahålla vatten, rena eller distribuera
avloppsvatten samt annan därmed förenlig verksamhet.

1.2

Bolaget har ett registrerat aktiekapital om 5 000 000 fördelat på 50 000 aktier
med ett kvotvärde om 100 per aktie (”Aktierna”).

1.3

Vardera Parten äger 50 procent av Aktierna.

1.4

Parterna har inrättat Bolaget i syfte att ha ett samarbete i va-frågor, där
vardera kommunen kvarstår som ägare och huvudman medan Bolaget sköter
driften av den allmänna va-anläggningen och tjänster enligt lag (2006:412) om
allmänna vattentjänster i respektive kommun. Samarbetet mellan Parterna
och Bolaget är avsett att regleras genom (A) detta aktieägaravtal mellan
Parterna (B) ett samarbetsavtal mellan Parterna och Bolaget samt (C) driftavtal
mellan respektive kommun och Bolaget.

1.5

Genom detta Avtal önskar Parterna reglera sina inbördes rättigheter och
skyldigheter med anledning av ägandet i Bolaget och därmed
sammanhängande frågor. Parterna är överens om att regleringen i detta Avtal
är av rimlig omfattning med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art
och omständigheterna i övrigt.

1.6

Mot denna bakgrund har Parterna överenskommit om följande.

2.

BOLAGET

2.1

Ändamål och verksamhet

2.1.1

Bolaget ska, i enlighet med samarbetsavtal mellan Parterna och Bolaget
(”Samarbetsavtalet”), Bilaga 2.1.1, tillsammans med Simrishamn och Tomelilla
som är huvudmän för va-anläggningarna svara för den allmänna
vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna.

2.1.2

För att uppnå hög effektivitet i Bolaget ska ekonomiadministration, kundtjänst,
beredskapsorganisation och andra organisatoriska funktioner vara enhetliga.
Direktiv, policyer och regleringar om detta beslutas av Bolagets styrelse enligt
vad parterna har kommit överens om i Samarbetsavtalet.

2.1.3

Parterna ska lojalt verka för Bolagets bästa. De förbinder sig särskilt att delta på
bolagsstämma och därvid utöva rösträtt för av respektive Part vid varje tidpunkt
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innehavda aktier i Bolaget och att därvid rösta i enlighet med bestämmelserna i
detta Avtal.
2.2

Bolagsordningen
Bolagsordningen ska ha den lydelse som framgår av Bilaga 2.2. Om
Bolagsordningens bestämmelser inte överensstämmer med bestämmelserna i
detta Avtal ska Avtalets bestämmelser ges företräde såvitt detta inte står i
strid med tvingande lag. Parterna ska därvid vidta de åtgärder som erfordras
för att intentionerna med detta Avtal ska uppfyllas.

2.3

Bolagets firma
Bolagets firma ska vara Österlen VA AB.

3.

STYRELSE

3.1

Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Tomelilla kommun.

3.2

Styrelsens sammansättning

3.2.1

Styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter och sex (6) suppleanter.
Envar av Parterna har rätt att utse tre (3) styrelseledamöter och tre (3)
suppleanter. Suppleanterna har endast närvarorätt i det fall ordinarie ledamot är
förhindrad att närvara.

3.2.2

För att uppnå den mest effektiva samordningen av kommunernas VAverksamhet ska Parterna utse minst en av Partens ledamot i Bolagets styrelse
till ledamot i respektive kommuns styrelse eller nämnd som ansvarar för VAförsörjningen.

3.2.3

Parterna ska tillse att styrelsens ledamöter har kunskap och erfarenhet
anpassad till Bolagets verksamhet.

3.3

Ordförande och vice ordförande
Styrelsens ordförande och vice ordförande utses av Simrishamn och Tomelilla
kommunfullmäktige varannan gång vardera för tiden från den ordinarie
bolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige
förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter
nästa val till kommunfullmäktige. Första ordföranden utses av Tomelilla
kommun och första vice ordföranden utses av Simrishamn kommun.

3.4

Beslutsförhet
Styrelsen ska anses beslutsför när mer än hälften av hela antalet
styrelseledamöter är närvarande, varav minst en (1) styrelseledamot är
nominerad av vardera Part.

3.5

Fördelning av styrelsens ansvar
Bolagets styrelse har att besluta om Bolagets organisation, strategiska frågor,
ekonomisk redovisning och tillsättande av VD samt andra frågor av väsentlig
art.

4
104

3.6

Information och rapportering

3.6.1

Parterna ska tillse att Bolagets styrelse omgående antar: (i) en intern
arbetsordning för Styrelsen, (ii) en instruktion avseende ekonomisk rapportering
samt (iii) en instruktion avseende arbetsfördelning mellan Styrelsen och VD.
Arbetsordningen och instruktionerna ska upprättas i enlighet med
aktiebolagslagen samt med beaktande av vad som avtalats i detta Avtal.
Arbetsordningen och instruktionerna ska överensstämma med vad som angivits
i Bilaga 3.6.1 till detta Avtal med de senare justeringar som styrelsen beslutar
om.

3.6.2

Parterna ska löpande få information om Bolagets ekonomiska ställning genom
Parts representanter i styrelsen för Bolaget. Efter styrelsebehandling ska
Bolaget till Part rapportera om årsbokslut, tertialbokslut inkl. årsprognos (senast
25:e i månaden efter rapportperiod), budget för kommande år, inkl. översiktligt
plan för ytterligare två (2) år (senast i maj) och övriga ärenden som kan ha
väsentligt intresse för Part i egenskap av ägare.

3.7

Revisorer

3.7.1

Bolaget ska ha en revisor och en ersättare för denne i enlighet med
bestämmelserna i bolagsordningen.

3.7.2

Simrishamn kommun ansvarar för samordnad upphandling av auktoriserade
revisorer för Bolaget.

3.8

Lekmannarevisorer
Parterna ska utse lekmannarevisorer i enlighet med bestämmelserna i
bolagsordningen för Bolaget.

4.

MAJORITETSKRAV VID VISSA BESLUT

4.1

Med undantag för bestämmelser i bolagsordningen och vad som följer av
tvingande lagstiftning ska Parterna tillse att inga beslut fattas eller handlingar
företas avseende nedanstående frågor utan att såvitt avser styrelsemöte,
samtycke föreligger från minst fyra (4) styrelseledamöter av vilka två (2) måste
innefatta styrelseledamöter utsedda av Simrishamn och två (2) måste omfatta
styrelseledamöter utsedda av Tomelilla, eller såvitt avser bolagsstämma,
samtycke föreligger av aktieägare representerande minst 65 procent av
röstetalet för samtliga aktier i Bolaget:
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a)

investering i fastigheter, byggnader, maskiner och/eller inventarier till ett
sammanlagt investeringsbelopp överstigande 60 prisbasbelopp
(ordinarie) enligt lagen om allmän försäkring,

b)

Bolagets upptagande av lån eller annan kredit till belopp som tillsammans
med Bolagets tidigare skulder överstiger ett belopp motsvarande 60
prisbasbelopp (ordinarie) enligt lagen om allmän försäkring, och

c)

väsentliga avtal eller förändring av sådana avtal med någon av Parterna
eller någon som är närstående till Part.

4.2

I de fall ärende enligt ovan upptagits i styrelsen eller i bolagsstämmans
dagordning och något beslut inte kan fattas eftersom Part inte är närvarande
eller erforderligt samtycke inte kan erhållas ska den aktuella frågan avföras från
dagordningen. Det sagda gäller under förutsättning att ett beslut inte krävs
enligt tillämplig tvingande lagstiftning.

5.

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Det åligger Parterna att genom Parternas representanter i styrelsen tillse att
Parternas kommunfullmäktige bereds tillfälle att ta ställning innan beslut fattas
beträffande Bolagets verksamhet, som är av principiell beskaffenhet eller på
annat sätt av större vikt. Som sådant räknas bland annat:
a)

ändring av bolagsordning,

b)

fusion av företag,

c)

förvärv eller bildande av dotterföretag, och

d)

förvärv och försäljning av fastighet eller annan anläggningstillgång
överstigande ett värde av 5 miljoner kronor.

6.

KOMMUNERNA

6.1

Organisationsfrågor
Inget i detta Avtal ska utgöra någon begränsning i Parts möjlighet att kontrollera
och följa upp verksamheten i Bolaget. Samtliga Parter förbinder sig att rösta på
bolagsstämma och vidta de åtgärder som i övrigt erfordras för att respektive
Part ska kunna utöva sådan kontroll och tillsyn samt i övrigt ha ett
bestämmande inflytande i frågor som regleras av lag.

6.2

Finansiering

6.2.1

Utgångspunkten för fördelningen av kostnader för va-verksamheten är att vakollektivet i vardera kommunen ska bära kostnaderna för sina egna vaanläggningar och -tjänster inklusive utrymme för nödvändiga investeringar
(avgiftsfinansiering och självkostnadsprincip enligt vattentjänstlagen).

6.2.2

Envar av Parterna ska uppbära va-avgifter från sina va-användare och betala
Bolaget enligt vad som anges i vid var tid gällande samarbetsavtal och
driftavtal.
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6.2.3

Om debitering enligt avtalen skulle leda till löpande under- eller överskott
eller snedfördelning av kommunernas kostnader för va-tjänster, ska
ersättningsnivåerna omförhandlas med beaktande av utgångspunkten enligt
punkt 6.2.1 ovan.

6.2.4

Om Bolaget kommer på obestånd eller blir insufficient, åtar sig Parterna att
tillskjuta medel som behövs med beaktande av utgångspunkten enligt
punkt 6.2.1 ovan eller, om orsaken till underskottet är hänförlig till
gemensamma kostnader alternativt inte kan fastställas, pro rata efter
ägarandel.

7.

ÄGARDIREKTIV
Parterna ska gemensamt utfärda ägardirektiv för Bolaget. Parterna förbinder sig
att vid fastställande av ägardirektiv lojalt verka för Bolagets bästa.

8.

ÖVERLÅTELSE AV AKTIER

8.1

Aktie i Bolaget får inte övergå till annan utan att den andra Parten givit sitt
skriftliga godkännande därtill. Önskar Part överlåta sina aktier i Bolaget är Part
skyldig att erbjuda sina aktier i Bolaget i enlighet med Bolagets bolagsordning.

8.2

Löses en Parts aktier in, ska detta Avtal fortsätta att gälla mellan kvarvarande
Parter.

8.3

Om ny part förvärvar Parts aktier ska förvärvaren tillträda detta Avtal till fullo
genom att underteckna en kopia av detta Avtal i samband med att aktierna
tillträds. Den säljande Parten är ansvarig för samtliga förpliktelser enligt detta
Avtal fram till dess den nya parten tillträtt detta Avtal till fullo.

9.

KONTRAKTSBROTT M.M.

9.1

Kontraktsbrott av väsentlig betydelse

9.1.1

Bryter Part mot bestämmelse i detta Avtal eller dess bilagor och är avtalsbrottet
av väsentlig betydelse och vidtas inte rättelse inom 30 dagar efter skriftlig
anmaning ska, om samtliga övriga Parter begär det, Avtalet sägas upp och
Bolaget träda i likvidation. Skulle övriga Parter inte begära detta har de istället
rätt att i förhållande till tidigare aktieinnehav lösa in den felande Partens aktier i
Bolaget motsvarande aktiernas kvotvärde.

9.1.2

Med begreppet ”av väsentlig betydelse” avses ett kontraktsbrott som är av
väsentlig betydelse för en Part och som motparten måste insett var av väsentlig
betydelse för sådan Part.

9.2

Förtida uppsägning
Utöver vad som anges i punkt 9.1 ovan har respektive Part rätt att begära att
Avtalet sägs upp och att Bolaget träder i likvidation om:

7
107

9.3

a)

Parterna vid upprepade tillfällen inte lyckas fatta beslut i någon fråga
samt den bristande förmågan att fatta beslut Parterna emellan
uppenbarligen äventyrar Bolagets fortsatta verksamhet, eller

b)

Förutsättningarna
för
detta
Avtal
överenskommelse inte kan åstadkommas.

väsentligen

rubbas

och

Likvidation
Skulle begäran om likvidation lämnas enligt punkterna 9.1.1 eller 9.2 förbinder
sig samtliga Parter att på bolagsstämma rösta för beslutet om likvidation.

9.4

Inlösen

9.4.1

Om övriga Parter önskar utnyttja sin rätt till inlösen enligt punkt 9.1.1 ska de
inom två månader från den dag erbjudandet om inlösen skickats, skriftligen
meddela den felande Parten om att Part önskar förvärva aktierna i Bolaget.

9.4.2

Skulle endast en av Parterna önska utnyttja sin lösenrätt har denne rätt men
inte skyldighet att lösa samtliga den felande Partens aktier.

9.4.3

Inlösen enligt denna bestämmelse utesluter dock inte andra påföljder i
anledning av kontraktsbrottet.

10.

ÖVRIGT

10.1

Överlåtelse
Ingendera Part äger rätt att överlåta detta Avtal eller rättigheter hänförliga till
detta Avtal utan den andra Partens skriftliga medgivande därtill.

10.2

Bestämmelses ogiltighet
Skulle någon bestämmelse eller del därav i detta Avtal befinnas vara ogiltig ska
detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt. Istället ska i den mån
ogiltigheten väsentligen påverkar Parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet
skälig jämkning av Avtalet ske.

10.3

Passivitet
Parts underlåtenhet att utnyttja någon rättighet under Avtalet eller underlåta att
påtala visst förhållande hänförligt till Avtalet ska inte innebära att Part frånfallit
sin rätt i ett sådant avseende. Skulle Part vilja avstå från att utnyttja viss
rättighet eller påtala ett visst förhållande ska sådant avstående ske skriftligen i
varje enskilt fall.

10.4

Rubriker
Rubrikerna i detta Avtal är införda enbart i redaktionellt syfte och ska inte ligga
till grund för tolkning av Avtalets materiella bestämmelser.

10.5

Enkelt bolag
Parterna har inte med detta Avtal haft för avsikt att bilda ett enkelt bolag. Om
detta Avtal ändå skulle medföra att Parterna anses ha ingått bolag, och grund
för likvidation av detta bolag föreligger enligt lagen om handelsbolag och enkla

8
108

bolag, ska bolaget inte likvideras, utan den Part till vilket likvidationsgrunden är
hänförlig ska utträda ur det enkla bolaget. Dock får inte ett sådant utträde ske
efter det att någon Part begärt att den Part till vilken likvidationsgrunden är
hänförlig ska uteslutas (genom inlösen av dennes aktier i Bolaget) i enlighet
med bestämmelserna i detta Avtal.
11.

AVTALSTID
Detta Avtal träder i kraft när det undertecknats av Parterna och godkänts av
respektive Parts kommunfullmäktige och gäller därefter för en tid av tio (10) år.
Om inte Avtalet sagts upp till upphörande skriftligen av Part senast 24 månader
före avtalstidens utgång, gäller Avtalet därefter tillsvidare med en ömsesidig
uppsägningstid om 24 månader. Vid uppsägning upphör Avtalet vid det
årsskifte som infaller närmast efter 24-månadersperiodens utgång. För övriga
Parter består Avtalet.

12.

ÄNDRINGAR
Ändringar i eller tillägg till Avtalet är endast giltiga om de upprättats skriftligen
och undertecknats av samtliga Parter.

13.

TILLÄMPLIG LAG
Avtalet ska vara underkastat och tolkas enligt svensk rätt.

14.

TVISTER
Tvist i anledning av detta Avtal ska prövas och slutligt avgöras av allmän
domstol i den domkrets, där Bolaget har sitt säte.

Detta Avtal har upprättats i två (2) original, av vilka parterna har erhållit ett (1) original
var.

9
109

Ort och datum:

Ort och datum:

SIMRISHAMN KOMMUN

TOMELILLA KOMMUN

Namn:

Namn:

Namn:

Namn:

10
110

Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
12 oktober 2021

Ksau § 189

Dnr KS 2021/110

Svar på motion om offentlig toalett i
Brösarp
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

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.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
12 oktober 2021

§ 189 forts.
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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§ 189 forts.
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.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämnden § 82/2021, handlingsid: Ks 2021.3330.

Förslag på beslut under sammanträdet

Leif Sandberg (C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att motionen anses besvarad med
samhällsbyggnadsnämndens yttrande.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar enligt Leif Sandbergs (C) yrkande.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 88/2021:

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 146/2021:
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§ 189 forts.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för
beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden § 82/2021:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ksau § 190

Dnr KS 2021/127

Svar på motion träd mot träd
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.

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



Att kommunen verkar för att andra större, såväl kommunala som privata,
fastighets- och markaktörer i framtiden anammar policyn i sina respektive
verksamheter.”
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§ 190 forts.
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.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet ger en påverkan på ekonomin i form av högre kostnader för
etableringsskötsel av träd.
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§ 190 forts.
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.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå besvara motionen.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämnden § 83/2021, handlingsid: Ks 2021.1331.

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 besvara motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) yrkar följande:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad samt fatta principbeslut om att träd
ska ersättas med träd.
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§ 190 forts.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att uppdrar till förvaltningen att följa upp ekonomin vid
avverkning.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar enligt Leif Sandbergs (C) yrkanden.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 197

Dnr KS 2021/4

Anmälningsärenden 12 oktober 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden
till handlingarna.

Ärendebeskrivning

1. Protokoll den 13 september 2021 från Österlens Kommunala Renhållnings AB, §§
54-72.
2. Bokslut Tertial 2 - Österlens Kommunala Renhållnings AB
2021-01-01- 2021-08-31.
3. Innehållsförteckning bilagor till budget 2022. – Österlens Kommunala
Renhållnings AB.
4. Protokoll den 16 september 2021 från vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
§§ 37-44.
5. Protokoll den 9 september 2021 från valnämnden §§ 6-10.
6. Protokoll den 13 september 2021 Sydöstra Skånes Samarbetskommitté, §§ 23-33.
7. Protokoll den 21 september 2021från revisorerna, §§ 39-46.
8. Delårsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31 från YstadÖsterlenregionens miljöförbund.
9. Protokoll den 16 september 2021 från Tomelilla-Ystad-Sjöbo
överförmyndarnämnd §§ 38-43.
10. Dom 1 oktober 2021 från Förvaltningsrätten i Malmö avd. 1, mål nr 13025-20 –
Klagande Sven Eriksson, motpart Tomelilla kommun – förvaltningsrätten avslår
överklagandet.
11. Protokollsutdrag 22 september 2021, § 129 från Sjöbo kommun,
kommunfullmäktige – Förfrågan om gemensam överförmyndarnämnd mellan
Simrishamns, Tomelilla; Ystads och Sjöbo kommuner.
12. Protokoll den 24 september 2021 från familjenämnden §§ 90-100.
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§ 197 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärendena till
handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, handlingsid: Ks 2021.3478.
_________
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Ksau § 213

Dnr KS 2021/4

Anmälningsärenden ksau 3 november
2021
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärendena till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

1. Protokoll den 27 september 2021, §§ 32-43 från Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund.
2. Delårsrapport tertial 2, 2021 från Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.
3. Protokoll den 30 september 2021, §§ 65-72 från vård och omsorgsnämnden.
4. Protokollsutdrag den 29 september 2021, § 192 från Ystads kommun,
kommunstyrelsen – Svar på Simrishamns kommuns förfrågan att ingå i ett
gemensamt handläggarkontor samt ingå i en gemensam
överförmyndarnämnd tillsammans med Tomelilla, Ystads och Sjöbo
kommuner.
5. Protokoll den 14 oktober 2021, §§ 45-51 från vård och omsorgsnämndens
arbetsutskott.
6. Protokoll den 13 oktober 2021, §§ 47-50 från revisorerna.
7. Protokoll möte nr. 5 den 14 oktober 2021, §§ 64-73 från Österlen VA
aktiebolag.
8. SÖRF Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund – Revisorernas bedömning
av delårsrapporten 2021-08-31.
9. Protokollsutdrag 2021-10-18, Dir.§ 85 Ystad-Österlenregionens miljöförbund
– Budget 2022 – planåren 2023-2025.
10. Vetot avseende vindkraft – till alla Sveriges kommuners politiker.
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§ 213 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärendena till
handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret handlingsid: Ks 2021.3675.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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