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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Johan Linander
Kanslichef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
johan.linander@tomelilla.se

Tomelilla den 14 april 2021                          Dnr KS 2021/3

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dialoger och informationsärenden ksau den 21 
april 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna

Ärendebeskrivning
1. Kommunpolis Birthe Parkhagen och säkerhetssamordnare Helena 

Berlin kl. 08.30
2. Näringslivschef Henrik Lundblad kl. 9.00

- Näringslivet i pandemin
3. Kommundirektör Britt-Marie Börjesson

- Rutin för barnperspektivet i tjänsteskrivelser
4. Kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson (M)

- SYSAV:s behandlingsavgifter
5. EU-samordnare Frida Lindén-Tiberini kl. 09.30

- Projekt Mobilitet på ”tvärs”
6. Kanslichef Johan Linander

- Avtal med Bollerup om belysning
- Förlikning med Tunstall

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 14 april 2021.
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Utveckling av

ägarkommunernas

behandlingsavgifter

Ägarsamråd 30 mars 2021
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Bakgrund

• Styrelsen fattade den 12 juni 2020 beslut om att uppdra åt Sysav att återkomma med en plan för åren 2022-2025 avseende 

behandlingsavgifter gentemot ägarkommunerna

➢ Bakgrunden till uppdraget återfinns i det kontinuerligt växande negativa resultatet inom moderbolaget. Även om Sysav Industri bidrar till att väga 

upp moderbolagets negativa resultat bör det samtidigt beaktas att Sysav Industri verkar på en mer volatil marknad med högre risk, där variationer 

som kännbart kan påverka resultat och kassaflöde negativt kan uppstå förhållandevis snabbt. En utveckling av ägarnas behandlingsavgifter skall 

ses som en av flera åtgärder som bidrar till att koncernen har en bättre ekonomisk robusthet för att hantera risker och avvikelser (t ex 

konjunkturnedgång) i industriuppdraget

• Under arbetets gång har det konstaterats att fokus även bör vara stort på att stärka koncernens kassa och likviditet för att kunna 

investera i framtidslösningar som är i linje med Sysavs strategiska inriktning och visionen om att bidra till att skapa världens mest 

hållbara region, för denna och kommande generationer

• Utöver en utveckling av ägarkommunernas behandlingsavgifter ser bolaget tre huvudsakliga faktorer som påtagligt skall bidra till

att långsiktigt stabilisera resultatet respektive stärka kassa/likviditet i Sysavkoncernen

➢ Utveckling av och investering i nya affärsmässiga behandlingslösningar

➢ Kostnadseffektiviseringar 

➢ Intäktsoptimering i industriuppdraget

• För en djupare förståelse för och kvantifiering av koncernens ekonomiska utmaningar har det utvecklats en modell för simulering 

av koncernens långsiktiga finansiella utveckling i olika scenarier
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Via en framåtriktad bild av Sysavs finansiella utveckling säkerställes en 
långsiktig stabilitet och förmåga att genomföra koncernens strategier 

• Koncernen har formulerat 4 huvudstrategier som innehåller ett 

flertal handlingsplaner att realisera de kommande åren

• Koncernens lönsamhet visar en vikande tendens, bland annat 

som följd av kostnadsökningar i moderbolaget som ej kunnat 

kompenseras fullt ut på intäktssidan, vilket påverkar  

kassaflöde/kassa och därmed koncernens förmåga att investera i 

framtida avfalls-/resurshanteringsanläggningar

• En växande verksamhet i Sysav Industri (sedan Koncernen 

bildades 2012) samt en ökad kostnadsbild i moderbolaget 

kombinerat med oförändrade behandlingsavgifter har bidragit till 

en skillnad i lönsamhet på ca 265 MSEK mellan bolagen. Sysav

Industri verkar på en mer volatil marknad med inbyggda risker 

som kännbart kan påverka resultat och kassaflöde negativt. Den 

ekonomiska hållbarheten och robustheten är således begränsad. 

• Vi ser ett antal omvärldsförutsättningar och även andra aspekter, 

sjösatta eller planerade/under diskussion som kommer att inverka 

på Sysavkoncernen och/eller ägarkommunernas ekonomi (1)

• Utveckling av en indikativ finansiell utveckling mot 2025 möjliggör att 

• Koncernen har en bättre ekonomisk robusthet för att hantera risker och avvikelser 

(t ex konjunkturnedgång) i industriuppdraget

• Koncernen kan genomföra de definierade strategiska handlingsplanerna de 

kommande 5 åren via finansiering med eget kassaflöde, samtidigt som 

• Koncernen finansiellt sett står väl rustad inför den andra halvan av årtiondet i att 

kunna genomföra t ex investeringar inom CCS och en ny Panna 5 med extern 

finansiering (och ett kassaflöde som möjliggör betalning av eventuella amorteringar)

• Ett antagande görs avseende hur stor kassan storlek bör vara i framåt 

perioden 2025-2027. Baserat på detta beräknas sedan ett önskat 

framåtriktat kassaflöde och önskad lönsamhetsnivå. 

• Olika simuleringar har genomförts (2) för att få indikativa svar på vilka 

resultatförbättringarsom behöver uppnås totalt sett för att uppnå ett klart 

förbättrat kassaflöde och resultat för Koncernen. Dessa kommer att 

redovisas vid Ägarsamrådet.

(1) Handelssystemet med utsläppsrätter, förbränningsskatt, kommunalt ansvar för returpapper, utökat producentansvar för förpackningar, rapportering/anteckningar för farligt avfall, nya föreskrifter om 

rapportering av kommunalt avfall, utredning om frival, Sysavs övergång till förnybara drivmedel i alla egna transporter

(2) Med hjälp av den numera etablerade modellen för simuleringar av Koncernens finansiella utveckling de kommande fem åren

BAKGRUND ANGREPPSSÄTT
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Ägarkommunernas genomsnittliga behandlingskostnad 2013-2020

• Behandlingsavgifterna har i stort sett varit 

oförändrade under det senast tio åren

• Kostnadsmassan har under samma period ökat till 

följd av samhällsutveckling i stort, ökade löne-, 

leverantörs- och transportkostnader, nya 

behandlingsmetoder och nya lagkrav

• Ägarkommunernas genomsnittliga årliga  

behandlingskostnad per invånare har minskat 

under perioden 2013-2019. Ökningen 2020 beror 

på förbränningsskatten som medförde en ökad 

behandlingskostnad med i genomsnitt 12 kr per 

invånare. Utan förbränningsskatten hade 

genomsnittlig behandlingskostnad 2020 varit 253 

kr per invånare och år. 
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Historisk utveckling av behandlingsavgifter, sammanfattat

• Behandlingsavgifter för restavfall och matavfall sänktes inför 2020, men den minskade intäkten kompenserades genom ett 

införande av en serviceavgift per invånare som initialt motsvarade intäktsminskningen. 

• Bortsett från den under 2020 införda förbränningsskatten så genomfördes senaste revidering av behandlingsavgiften för restavfall 2010. 

• Behandlingsavgiften för matavfall har inte förändrats sedan införandet 2007. 

• Behandlingsavgift för trädgårdsavfall och fast avgift för hantering av farligt avfall har varit samma sedan 2002

• Fast avgift för hantering av farligt avfall har varit 17 kr/invånare sedan 2002

• Senaste ändring av behandlingsavgift för grovavfall och inert avfall genomfördes 2008

• Behandlingsavgift för gips infördes 2009 och har aldrig reviderats

• Behandlingsavgift för brännbart avfall vid ÅVC infördes 2010 och har aldrig reviderats
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Avfallskollektiv i Sysavregionen har lägre kostnader än övriga landet 

• I Avfall Sveriges ”Avfall Web” återfinnes statistik 

från 173 rapporterande kommuner (2019) 

avseende avfallskollektivens totala kostnader 

• Genomsnittliga kostnaden bland Sysavs

ägarkommuner är 795 kr per invånare 

• Genomsnittlig kostnad för de 173 kommuner 

som lämnat uppgift: 915 kr per invånare

• Genomsnittskostnaden i Sysavs

ägarkommuner är 120 kr lägre per invånare

Den årliga ”Nils Holgersson-rapporten” jämför bland annat kostnader för insamling av 

avfall, baserat på en fiktiv bostadsfastighet som ”förflyttas” till landets alla kommuner

• Den oviktade kostnaden per lägenhet i Sysav-

regionen 325 kr lägre än riksgenomsnittet, 

221 kr lägre än genomsnittet i övriga 

Skånekommuner och 127 kr lägre än 

genomsnittet i Skåne
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Föreslagen förändring av avgifter 

• Tre alternativ för höjning av 

behandlingsavgifterna har redovisats för 

styrelsen i december 2020. 

• I syfte att nå tillräcklig stabilitet och visst bidrag 

till förstärkning av koncernens kassa har 

styrelsen uppdragit åt Sysav att arbeta vidare 

med modellen som innebär ökade 

behandlingsavgifter med 20 Mkr per år under 

perioden 2022 – 2024, och återkomma med 

förslag till beslut i juni 2021. 

• Efter översyn av marknadspriser samt 

föreliggande behandlingsavgifter fokuseras på  

förändring av 

• serviceavgift 

• fast avgift för omhändertagande av farligt avfall

• Behandlingsavgifter för restavfall, gips, inert avfall 

och trä.
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Motiv till att utvalda behandlingsavgifter bör förändras (I)

• Serviceavgift: Syftet med införande av serviceavgiften var att denna relateras till Sysavs fasta kostnader, framför allt då till ÅVC-

verksamheten, och kopplas till det antal invånare som servicen inriktar sig till. Tidigare var det behandlingsintäkter från enskilda 

avfallsslag (företrädesvis restavfall) som täckte fasta kostnader. Vid införande av serviceavgiften i juni 2019 redovisades att 

serviceavgiften hade behövt vara väsentligt högre för att generera kostnadstäckning inom Sysav. Serviceavgiften fastställdes inför 

2020 till 40,6 kr/inv

• Beslutad avgift 2021: 40,60 kr per invånare

• Fast avgift för omhändertagande av farligt avfall: Mängden FA som inkommer till ÅVC ökar stadigt, under de senaste fyra åren 

är ökningen 30 %. Under samma period har kostnaderna för externa behandlare (farligt avfall som inte kan behandlas i Sysavs

egen verksamhet) ökat med 60 %, och dessa kostnader ökar ytterligare från och med 2021 på grund av att nya avtal då träder 

ikraft. Vidare har kontinuerligt ökade krav från lagstiftare också inneburit ökade hanteringskostnader.

• Beslutad avgift 2021: 17 kr per invånare

• Restavfall: Motiv till att höja behandlingsavgiften för restavfall är att marknadspriset är högre än nuvarande behandlingsavgift 

samt att kostnader för utsläppsrätter ökat. Vidare driver en höjd behandlingsavgift för restavfall på för ökad utsortering av

restavfall. Ökad utsortering ger i sin tur renare fraktioner som gynnar materialåtervinning. 

• Beslutad avgift 2021: 600 kr/ton (2022 höjs avgiften till 625 kr/ton till följd av förbränningsskatten)
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Motiv till att utvalda behandlingsavgifter bör förändras (II)

• Gips: Behandlingsavgiften för gips har inte reviderats sedan införandet 2009. Dagens behandlingsmetod där materialet återvinns 

har inneburit ökade kostnader i förhållande till initial behandling. 

• Beslutad avgift 2021: 650 kr/ton

• Inert avfall: Materialet har under lång tid kunnat användas i samband med sluttäckning av egna anläggningar men i takt med att 

dessa färdigställs krävs andra behandlingsformer, ofta i extern regi med ökade kostnader som följd. 

• Beslutad avgift 2021: 360 kr/ton

• Trä, målat/limmat: Materialet tas sedan lång tid tillbaka emot utan kostnad. Behandlingsformen har dock förändrats i syfte att 

materialåtervinna istället för att energiåtervinna, vilket medfört ökade hanteringskostnader. 

• Finns ingen avgift i dagsläget: 0 kr/ton
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Förslag - höjning av behandlingsavgifter med 20 Mkr per år under tre år

• Förslaget omfattar en höjning av behandlingsavgifter som omfattar 20 Mkr 2022, 40 Mkr 2023 och 60 Mkr 2024 i 

förhållande till dagens behandlingsavgifter

• Förslaget innebär en genomsnittlig årlig kostnadshöjning per invånare om 25 / 50 / 74 kr i förhållande till dagens 

behandlingsavgifter

Prisförändringar i föreslagen väg framåt (20 - 40 - 60 Mkr)

År ServiceavgiftFA-avgift Restavfall Inert avfall ÅVCGips Trä målat/limmatÖkad intäkt

2022 13,4 0 35 0 0 150 20,1

2023 21,4 3 100 20 0 200 40,2

2024 33,4 3 145 75 100 250 60,6

Förslag behandlingsavgifter 2022-2024 enligt föreslagen väg framåt 20-40-60  Mkr

År ServiceavgiftFA-avgift Restavfall Inert avfall ÅVCGips Trä målat/limmatÖkad intäkt

2022 54 17 660 360 650 150 20,1

2023 62 20 725 380 650 200 40,2

2024 74 20 770 435 750 250 60,6
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Justering av serviceavgift syftar till att täcka fasta kostnader vid våra återvinningscentraler
- sammanfattning av samtliga värderade alternativ 

Fasta kostnader år 2020 innefattar; lokaler (7,1)  hyra anläggningstillgångar (5,2) personal (45,4) avskrivningar (5,7) förvaltningskostnader (1,2)

Rörliga kostnader år 2020 innefattar; frakter o transporter (16,8) inköp varor/material (3,8) förbrukn.inv (1,4) rep/underhåll (1,4)  energikostn (0,4) övriga ext tjänster (6,6)

Föreslaget alternativ

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Utfall 2020 Budget 2021 Prognos 2022 Prognos 2023 Prognos 2024

Sammanfattning samtliga scenarier - intäktsutveckling

Fasta kostnader ÅVC Rörliga kostnader ÅVC 54/62/74 60/70/70 60/70/74 66/70/74
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Förslag till ställningstagande

I Sysavs ägardirektiv anges att ”ägarsamrådet skall ta ställning till avgiften för behandling av det avfall 

som delägarna låter behandla genom Sysav”. 

Ägarsamrådet förslås anta följande ställningstagande:

”Ägarsamrådet tillstyrker att Sysav arbetar vidare med plan för utveckling 

av behandlingsavgifter enligt bifogat förslag, och att fastställande av 

behandlingsavgifter för 2022 sker vid styrelsemötet i juni 2021.” 
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Tomelilla kommun

Handläggare: Britt-Marie Börjesson 
Titel: Kommundirektör
E-post: britt-marie.borjesson@tomelilla.se
Telefon:   
Mobil:   

Diarienummer: KS 2021/71

Datum 8 april 2021

Rutin för barnperspektiv i 
tjänsteskrivelser i Tomelilla kommun

Sveriges riksdag fattade beslut om att ratificera FN:s konvention om 
barnets rättigheter den 1 juni 1990. Konventionen är sedan dess en 
juridisk bindande överenskommelse som ger barn upp till 18 år egna 
rättigheter. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag; 
barnrättslagen. Det innebär bland annat att medborgare har rätt att 
överklaga beslut med hänvisning till den nya lagen.

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som alla tillsammans utgör en helhet 
men fyra av artiklarna utgör de grundläggande och vägledande principerna 
som alltid ska beaktas vid frågor som rör barn. De övriga artiklarna ska läsas 
med de fyra grundprinciperna som utgångspunkt. 

Artikel 2. Barnets rätt till icke-diskriminering
Artikel 3. Barnets rätt att få sitt bästa prövat
Artikel 6. Barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling
Artikel 12. Barnets rätt att komma till tals
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Omvärldsbevakning

Olika kommuner hanterar barnrättsperspektivet på olika sätt. I Malmö Stad 
har en utvecklingsplan för arbetet med barnens rättigheter tagits fram. I denna 
fastställs bland annat att: ”Alla nämnder och styrelser ansvarar för arbetet med 
barnets rättigheter i den egna verksamheten. Nämnder ansvarar för att 
granskningar kontinuerligt genomförs och att utvecklingsplanens betydelse för 
den egna verksamheten klargörs. Vidare ansvarar nämnder och styrelser för att 
formulera verksamhetsspecifika mål och åtaganden för att tillgodose barnets 
rättigheter. Dessa mål och åtaganden ska ingå i verksamhetsplaner och budget 
och följas upp i årsredovisningen.”

I Simrishamns kommun finns ett särskilt barnteam på 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Det görs också ett årligt barnbokslut.

I Tyresö kommun har kommundirektören antagit en riktlinje och kommunen 
har lagt ut stödmaterial på kommunens intranät för hur den praktiska 
tillämpningen ska göras. 

I Kristianstads kommun har en genomförandestrategi utarbetats för att skapa 
en gemensam grundstruktur för hur barnkonventionen och dess artiklar kan 
implementeras, förankras och verkställas i förvaltningarna.

Granskning av barnrättsarbetet i Tomelilla kommun

Arbetet med barn och ungdomar i Tomelilla grundar sig i FN:s 
barnkonvention och dess fyra grundprinciper, Sveriges nationella strategi för 
att stärka barnets rättigheter, samt Tomelilla kommuns strategi för att stärka 
barnrättsperspektivet. Sedan januari 2020 ska alla tjänsteskrivelser 
kompletteras med en rubrik där förvaltningen gjort en bedömning av hur 
beslutsförslaget påverkar kommunens barn och unga. 

Ett av kommunstyrelsens mål för 2021 är: ”Kommunen stärker barns 
rättigheter och barnrättsperspektivet är utgångspunkt för alla beslut och 
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åtgärder som rör barn”. Som en del av arbetet för att fylla detta mål har en 
granskning gjorts av hur barnperspektivet tas upp i tjänsteskrivelser.

I dagsläget är det upp till den tjänsteman som ansvarar för tjänsteskrivelsen att 
säkerställa att denna bedömning genomförs. En bedömning av hur 
beslutsförslaget påverkar kommunens barn och unga går inte att finna i en stor 
del av de tjänsteskrivelser som skrivits fram under 2020. I de tjänsteskrivelser 
som ligger till underlag för nämndsammanträden har bedömningar i vissa fall 
enbart gått att finna i en tredjedel av tjänsteskrivelserna. Däremot går det att 
urskilja ett mönster i att allt fler tjänsteskrivelser innehåller en bedömning ju 
längre period av året som gått sedan kravet infördes.

Innehållet i de genomförda bedömningarna varierar något. Generellt går att 
urskilja att skrivelserna svarar på om barn och unga påverkas av beslutet. I vissa 
bedömningar refereras till specifika artiklar i barnkonventionen, till exempel 
”beslutet påverkar artikel 6”, medan det i andra går att läsa att beslutsförslaget 
påverkar kommunens barn och unga ”positivt” eller ”till viss del”. 
Fortsättningsvis bör skrivelserna svara på om, men framför allt hur barn 
påverkas av beslutsförslaget.

Prövning av barnets bästa vid åtgärder och beslut i Tomelilla kommun

För att underlätta en bedömning av hur besluten påverkar barn och unga har 
en mall tagits fram. Den första bedömningen som ska göras är om förslaget till 
beslut påverkar barn till stor del, till viss del eller inte alls. Därefter ska 
prövning göras utifrån bedömningen: En formell prövning om beslutsförslaget 
påverkar barn till stor del, en enklare prövning om förslaget påverkar barn till 
viss del och ingen prövning om förslaget inte alls påverkar barn.

Ska en formell prövning göras överlämnas frågan till Tomelilla Direkt som i 
dessa frågor får rollen som barnrättsstrateg i Tomelilla kommun. Detta gäller 
dock inte vid myndighetsbeslut eller andra beslut som direkt berör enskild 
person. Ska en enklare prövning göras så görs den av samma tjänsteman som i 
övrigt skriver tjänsteskrivelsen. Exempel på vilka frågor som ska ställas vid de 
olika prövningarna finns nedan.
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Formell prövning:

Medför planen/projektet att barns eller ungdomars intressen berörs eller att 
miljöer där de vistas påverkas på något väsentligt sätt?
Har barn och ungdomars hälsa, utvecklingsbehov och säkerhet beaktats?
Har det identifierats risker som kan diskriminera enskilda eller grupper av barn 
och ungdomar?
Påbörja dialog med barn och unga för att fånga deras åsikter. Beskriv sedan 
hur dessa har beaktats. 
Enklare prövning: 

Motivera hur barns intressen berörs indirekt
Påverkas miljöer där barn och unga vistas på något sätt? Om ja, hur?
Har hänsyn tagits till barnens behov och intressen i planen/projektet?
  

Kommunledningskontoret

Britt-Marie Börjesson

Kommundirektör

  

Till stor del

Enklare 
prövning för 
barnets bästa

Ingen 
prövningInte alls

Formell 
prövning för 
barnets bästa

Till liten delHur påverkan 
beslutet barn?
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Kommunstyrelsen centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Handläggare: Johan Linander 
Titel: Kanslichef
E-post: johan.linander@tomelilla.se
Telefon: AnsvarigTlfnArbete
Mobil: AnsvarigTlfMobil

Diarienummer: KS DiarieNr

Datum 14 april 2021

Budgetberedning 21 april 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Tidplanen för dagens budgetberedning ser ut som följer:

10.00-10.30      Inledning budgetförutsättningar
10.30-11.15      Familjenämnden
11.20-12.00      Vård och omsorgsnämnden      
12.00-12.30      Lunch
12.30-13.00      Samhällsbyggnadsnämnden
13.10-13.20      Byggnadsnämnden
13.20-13.40      Kultur- och fritidsnämnden
13.45-14.10      Överförmyndarnämnden
14.10-               Avslutande diskussion och eventuella frågeställningar         

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 14 april 2021.

Kommunstyrelsen centralt/övergripande

Johan Linander

Kanslichef  
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Organisations- och arvodesberedningen § 1

Antalet ledamöter i Tomelilla kommunfullmäktige 2022–2026

Organisations- och arvodesberedningens beslut
Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att Tomelilla 
kommunfullmäktige ska ha 41 ledamöter mandatperioden 2022–2026, det vill säga ett 
oförändrat antal i förhållande till mandatperioden 2018–2022.

Reservation
Per-Olof Örnsved (Sd) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning för 
organisations- och arvodesfrågor. Beredningen fick i uppdrag att bland annat lämna förslag på 
antalet ledamöter i fullmäktige mandatperioden 2022–2026. 

Enligt direktivet ska beredningen lämna förslag på antalet ledamöter senast i oktober 2021 
eftersom kommunallagen 5 kap 7 § stadgar att beslut om att ändra antalet ledamöter i 
fullmäktige måste fattas senast i februari månad valåret.

Organisations- och arvodesberedningen har lagt upp sitt arbete på sådant sätt att de frågor 
som behöver vara klara först också behandlas först. Därför har frågan om antalet ledamöter i 
fullmäktige behandlats med förtur. 

Beredningen har diskuterat frågan vid tre sammanträden och en majoritet av beredningens 
ledamöter anser att Tomelilla kommunfullmäktige ska ha 41 ledamöter även under 
mandatperioden 2022–2026.

Kommunfullmäktige behöver enbart fatta beslut om antalet ledamöter i kommunfullmäktige 
om antalet ska förändras. Trots detta föreslår organisations- och arvodesberedningen att 
kommunfullmäktige ska ta upp frågan för behandling och besluta att nuvarande antal på 41 
ledamöter kvarstår även mandatperioden 2022–2026.
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Förslag till beslut under sammanträdet
Tina Bergström-Darrell (S), Ingvar Karlsson (C), Bo Herou (KD), Linda Ekelund (V), Conny 
Thoresson (L), Jörgen Prahl (M) och Claes Melin (MP) yrkar att kommunfullmäktige ska ha 
41 ledamöter även nästa mandatperiod.

Per-Olof Örnsved (SD) yrkar i första hand att kommunfullmäktige i Tomelilla kommun ska 
ha 31 ledamöter och i andra hand 35 ledamöter.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att beredningen beslutar i enlighet med Tina 
Bergström-Darrell (S) med fleras yrkande. 

Expediering
Kommunfullmäktige
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Organisations- och arvodesberedningen § 2

Avveckling av Österlens kommunala renhållnings AB 
(ÖKRAB)
Organisations- och arvodesberedningens beslut
Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen att i första hand ge 
förvaltningen i uppdrag att tillsammans med Simrishamns kommun utreda en avveckling av 
ÖKRAB samt i andra hand att Tomelilla kommun lämnar bolaget.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning för 
organisations- och arvodesfrågor. 

Beredningen har diskuterat de bolag och förbund som finns gemensamt inom sydöstra Skåne. 
I huvudsak fungerar samarbetet bra och det är ingen tvekan om att många kommunala 
uppgifter kan skötas bättre gemensamt än av varje kommun för sig. 

Österlens kommunala renhållnings AB (ÖKRAB) bildades redan i början av 70-talet av 
Tomelilla, Simrishamns och Kiviks kommuner. Nu 50 år senare är givetvis sophämtning 
fortfarande en mycket viktig fråga, men beredningen ser inte behovet av att ha kvar ett särskilt 
bolag för att ha hand om soptömningen i Tomelilla och Simrishamns kommuner. 

Såväl Tomelilla som Simrishamns kommun är delägare i Sysav, tillsammans med ytterligare 
tolv kommuner i södra Skåne. Flera av dessa ägarkommuner sköter sophämtningen i egen 
regi, exempelvis Sjöbo och Ystads kommun, medan andra låter Sysav sköta sophämtningen, 
såsom Kävlinge, Lomma och Svedala kommun.

Redan idag är ÖKRAB mycket nära involverat i Sysav, exempelvis är all personal i ÖKRAB i 
själva verket anställd av Sysav. Beredningen ser inte behovet av att ha kvar ett bolag för en 
verksamhet som likväl kan skötas av Sysav utan ett extra bolag som mellanled. 

Organisations- och arvodesberedningen menar att kommunstyrelsen i första hand bör ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda en avveckling av ÖKRAB tillsammans med Simrishamns 
kommun. Ett gemensamt beslut om att lägga ner ÖKRAB och samtidigt låta Sysav sköta 
sophämtningen på samma sätt som för Kävlinge, Lomma och Svedala kommuner vore det 
bästa. 
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I andra hand, om Simrishamns kommun inte är intresserad av att avveckla ÖKRAB, menar 
beredningen att Tomelilla kommun bör fatta ett eget beslut om att lämna ÖKRAB och 
överlåta sophämtningen till Sysav.

Ekonomiska konsekvenser

Det är svårt att i detta skede beräkna de ekonomiska konsekvenserna, men givetvis kostar det 
pengar att driva ett bolag inklusive kostnader för styrelsen och administration runt bolaget.

Barnperspektivet

Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barnperspektivet nämnvärt.

Miljöperspektivet

Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljöperspektivet nämnvärt. Sophämtning och 
återvinning i sig är dock en viktig miljöfråga, men detta påverkas inte av att ÖKRAB 
avvecklas.

Uppföljning

I ett första skede bör samtal med Simrishamns kommun föras. Därefter ska kommunstyrelsen 
följa upp ärendet och se om det blir aktuellt för Tomelilla kommun att ensidigt lämna 
ÖKRAB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2021.1065.

Expediering

Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 mars 2021

Justerandes sign

Kfn § 20 Dnr KFN 2019/37

Nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla 
kommun

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta 
förslaget till nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla kommun och 
att införa det från och med aktivitetsåret 2021. 

Kultur-och fritidsnämnden föreslår också kommunfullmäktige att besluta att 
det nya stödsystemet ska följas upp två år efter införandet.

Ärendebeskrivning
Tomelilla kommun vill genom olika stödformer ge ideella föreningar 
möjligheter att genomföra stimulerande, utvecklande, nyskapande och 
förebyggande verksamheter av hög kvalité i första hand för barn och 
ungdomar i åldrarna 7–25 år inom kommunen.
Kultur o fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela stöd 
till ideella föreningar som är öppna för alla och verksamma i Tomelilla 
kommun.

Kultur och fritidsnämnden beslutade den 26 mars 2019 att tillsätta en 
arbetsgrupp för översyn av stödsystemet till föreningslivet. Arbetsgruppen 
startade sitt arbete kort därefter och förslaget till nytt stödsystem som 
utarbetades hösten 2019 har därefter förankrats hos föreningslivet i 
kommunen som haft möjlighet att lämna synpunkter. Därefter har det 
slutliga förslaget som nu föreligger för beslut förankrats i kultur- och 
fritidsnämnden. Nämnden har även kontinuerligt informerats sedan 
arbetsgruppen startade våren 2019.
Jämfört med när förslaget till nytt stödsystem senast behandlades i nämnden 
är det kompletterat på sid 9 under stycket: 2.2. Stöd i föreningsägda 
anläggningar-/lokaler med formuleringen 
Det gäller även för lån med ”fritidsnämndsborgen” gällande amortering och 
räntor som är beslutade sedan tidigare samt att maximalt driftbidrag är 
350.000 kronor per år. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 mars 2021

Justerandes sign

§ 20 forts

Ärendet behandlades av kultur- och fritidsnämnden den 23 juni 2020, 
Kfn § 40/2020. Nämnden beslutade att återremittera ärendet till 
förvaltningen/arbetsgruppen och behandla det på nytt 2020-09-22.
Anledningen till att ärendet återremitterades var att nämnden innan beslut 
från arbetsgruppen önskade en konsekvensanalys som ska beskriva vilka 
ekonomiska konsekvenser det nya stödsystemet innebär för kommunen 
jämfört med gällande stödsystem samt innehålla exempel på vilka 
ekonomiska konsekvenser det kan innebära för enskilda föreningar.

Arbetsgruppen har genomfört sitt uppdrag från den 23 juni och lämnar 
följande yttrande till kultur- och fritidsnämnden:
När det gäller de ekonomiska konsekvenserna för bl.a. lokalt aktivitetsstöd 
(LOK) så är det svårt att veta vilka konsekvenserna blir för att det inte finns 
tillgängliga uppgifter. I det nya förslaget är det till exempel åldern 7 - 25 och 
nuvarande uppgifter som förvaltningen får in från föreningarna är åldern 5 - 
20. 
Kontakt har tagits med SkåneIdrotten SISU för att få in uppgifter gällande 
deltagartillfälle för 2019 gällande det statliga (LOK) som är åldern 7 - 25 för 
föreningar i Tomelilla kommun. De uppgifter vi har fått är att föreningarna 
har rapporterat in 6 172 deltagartillfälle för åldern 21 - 25. Vilket motsvarar 
en kostnad i det nya förslaget på 6 172 x 5 kr =30 860 kr, vilket är en kostnad 
kommunen inte haft tidigare. 
Därutöver så tillkommer de föreningar som inte får statligt LOK men som 
kan söka kommunalt LOK för åldern 21 - 25 år och hur många detta kan bli 
har vi inga uppgifter på.  I gengäld så har kommunen utbetalt LOK stöd för 
åldern 5 - 6 och 2019 så var detta 2 791 deltagartillfälle, vilket motsvarar 2791 
x 7 kr=19 537 kr.
När det gäller pensionärs och handikappföreningarnas möjlighet att ansöka 
om lokalt aktivitetsstöd för sina aktiviteter så har förvaltningen inte några 
uppgifter på hur många deltagartillfällen som dessa föreningar kommer att 
söka om i det nya stödsystemet. I nuvarande bidragsregler så har dessa 
föreningar enbart haft möjlighet att söka grundbidrag som är baserad på 
medlemsantalet för medlemmar boende i Tomelilla kommun. 2020 betalades 
det ut 47 846 kr i grundbidrag.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 mars 2021

Justerandes sign

§ 20 forts

När det gäller stödet till föreningsägda lokaler så är det andra typer av 
kostnader som får sökas för än i tidigare bidragsregler, de kostnader som 
föreningarna får söka för i det nya förslaget är följande:

- Räntor för anläggnings - lokallån, renhållning/sophämtning, försäkringar, vatten 
och avlopp, sotning, värme, el samt underhålls- och skötselkostnader samt 
eventuellt larm.

Tidigare bidragsregler gällande driftbidrag så var det enbart 
- räntor för lån med ”fritidsnämndens borgen”, vatten och avlopp, 

värmekostnader som föreningarna fick ansöka om. 

Förvaltningen har inte tillgång till dessa uppgifter och kan därmed inte få 
fram de ekonomiska konsekvenserna gällande driftsbidraget i nuvarande 
bidragsregler jämfört med förslaget i det nytt stödsystem. 
Enligt kultur och fritidsplanen prioriteras barn och unga samtidigt som kultur 
och fritidsnämnden vill att alla föreningar ska behandlas lika och att 
aktiviteter ska premieras. 
Nya förslaget till stödsystem har en likabehandling vad gäller de statliga 
stöden med samma ansökningsregler och ansökningstider.

Ärendet behandlades åter i Kultur- och fritidsnämnden den 22 
september 2020, Kfn § 50/2020: Kultur och fritidsnämnden beslutade att 
återremittera ärendet till förvaltningen för att bryta ner beräkningarna av 
föreningsstödet i enlighet med kultur och fritidsnämndens beslut 2019-03-26 
(Kfn § 21/2019) samt 2020-06-23 (Kfn § 40/2020). 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade vidare att ett fördjupat underlag skulle 
tas fram. Förvaltningen fick i uppdrag att från fem föreningar samt 
pensionärs och funktionsvariationsföreningar inhämta underlag och baserat 
på dessa uppgifter genomföra en ekonomisk konsekvensanalys.

Slutligen beslutade nämnden att ärendet skulle behandlas på nytt på 
nämndens sammanträde 2020-11-17 förutsatt att förvaltningen då var klara 
med kompletteringarna.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 mars 2021

Justerandes sign

§ 20 forts

På nämndens sammanträde den 17 november 2020, Kfn § 52/2020, 
lämnades följande information: Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt 
informerade om att insamling av underlag enligt uppdrag av nämnden den 22 
september inte är helt slutfört men förvaltningen kommer ha klart ett nytt 
underlag för beslut på sammanträdet den 15 december.

På nämndens sammanträde den 15 december 2020, Kfn § 66/2020 
informerade Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt muntligt om den ekonomiska 
konsekvensanalysen som man fick i uppdrag av nämnden att ta fram den 22 
september. Nämndens 2:e vice ordförande Tina Bergström-Darrell frågade 
om alliansens planer för den vidare hanteringen av ärendet och ordförande 
kommer återkomma med besked. På nämndens sammanträde den 26 januari 
ställde på nytt nämndens 2:e vice ordförande frågor om den fortsatta 
hanteringen av nytt stödsystem. På sammanträdet den 16 februari 2020 
meddelade ordförande nämnden att ärendet ska behandlas som beslutsärende 
på dagens sammanträde den 23 mars 2021.
Ekonomiska konsekvenser
Det är utifrån framlagt förslag svårt att analysera de ekonomiska 
konsekvenserna såväl för kommunen som för enskilda ideella föreningar.

Barnperspektivet
Stödsystemet vänder sig i första hand till barn och ungdomar i kommunen i 
åldrarna 7-25 år och ska stimulera dessa att bli och förbli en del av 
föreningslivet.

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

Uppföljning
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att det 
nya stödsystemet ska följas upp två år efter införandet.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 mars 2021

Justerandes sign

§ 20 forts

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta 
förslaget till nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla kommun och 
att införa det från och med aktivitetsåret 2021. 
Kultur-och fritidsnämnden föreslår också kommunfullmäktige att besluta att 
det nya stödsystemet ska följas upp två år efter införandet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt handlingsid: Kfn 2021.165.
Förslag till nytt stödsystem, rev 2021-03-03, handlingsid: Kfn 2021.158
Presentation Kultur och fritid Stödsystem, handlingsid: Kfn 2021.157

Tidigare behandling
Kultur och fritidsnämnden 2019-02-26, Kfn § 9/2019 Rapport 
föreningsöversyn/översyn av bidragsregler:
Kultur och fritidsnämnden beslutar att inrätta en arbetsgrupp som arbetar 
fram ett förslag till nya bidragsregler utifrån resultatet och den politiska 
inriktningen. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nästa sammanträde 
den 26 mars 2019 presentera följande

• Förslag till arbetsgrupp inklusive namn (från nämnden ingår 
Tina Bergström-Darrell (S) och Torbjörn Lindberg (S)).

• Skriftligt uppdrag till arbetsgruppen
• Tidsplan

Kultur- och fritidsnämnden 2019-03-26, Kfn § 21/2019 Inrättande av 
arbetsgrupp för översyn av bidragsregler:
Kultur och fritidsnämnden beslutar tillsätta en arbetsgrupp för översyn av 
gällande bidragsregler till föreningslivet. Arbetsgruppen ska bestå av 
enhetschef kultur och fritid, controller Annica Dyverdahl Winding, extern 
konsult Mats Werne som sakkunnig samt de beslutade politikerna Tina 
Bergström-Darrell (S) och Matilda Björk (C) .
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 mars 2021

Justerandes sign

§ 20 forts

Kultur- och fritidsnämnden ger arbetsgruppen följande uppdrag: 
 Arbeta fram underlag till nya bidragsregler för föreningar i Tomelilla 

kommun
 Politisk inriktning.
 -Strategisk politisk diskussion om föreningslivets betydelse i 

kommunen.
 -Översyn av dialogen mellan kommunen och föreningarna som 

behöver förbättras. Med kommunen avses alla nivåer d.v.s. 
förtroendevalda, tjänstemän, nämnder och förvaltningar

 Bidragen bör samordnas och förenklas, det sistnämnda gäller även 
ansökningsblanketterna. 

 Undersöka bidragens koppling till den verksamhet som har bedrivits 
på anläggningen eller i lokalen.

 Undersöka bidragens koppling till möjlighet till ökade aktiviteter och 
jämställdhet.

 Utreda vilka stödsystem ska finnas. 
 Konsekvens och ekonomisk analys ska ingå i arbetsgruppens förslag 

till nya regler.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om följande tidsplan för arbetsgruppens 
arbete:

Delrapport ska avlämnas och avrapporteras vid kultur- och fritidsnämndens 
sammanträde 2019-06-25. Utkast till slutrapport ska vara klar i september 
2019 för att därefter lämnas ut på remiss till alla föreningar i kommunen. 
Slutrapport med beslutsförslag till nya bidragsregler behandlas på kultur och 
fritidsnämnden 2019-12-03
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 mars 2021

Justerandes sign

§ 20 forts

Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-03, Kfn § 74/2019 Nytt stödsystem 
för ideella föreningar i Tomelilla kommun
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge arbetsgruppen i uppdrag att 
förankra förslaget till nytt stödsystem hos föreningarna i kommunen samt att 
därefter bereda föreningarna möjlighet att skriftligt yttra sig över förslaget 
under januari 2020. Därefter ska förslaget på nytt behandlas i kultur- och 
fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-19, Kfn § 29/2020 Uppdateringar 
gällande nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla kommun
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.

På dagens sammanträde presenterar arbetsgruppen ett uppdaterat förslag till 
nytt stödsystem efter inkomna synpunkter från föreningslivet som 
information till nämnden. Justeringar ska ske i stycke 1.5 gällande stöd till 
kulturellt värdefulla byggnader och förslaget ska sedan behandlas som ett 
beslutsärende på nämndens sammanträde den 23 juni. Det framkom under 
sammanträdet att det är kommunfullmäktige som ska fatta det slutgiltiga 
beslutet om nytt stödsystem. Beslutet som kultur- och fritidsnämnden därför 
ska fatta den 23 juni är att godkänna förslaget till nytt stödsystem samt att 
föreslå kommunfullmäktige att anta detsamma

Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-23, Kfn § 40/2020 Nytt stödsystem 
för ideella föreningar i Tomelilla kommun
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera ärendet till 
förvaltningen/arbetsgruppen och behandla det på nytt 2020-09-22 
Ärendet ska när det behandlas på nästa sammanträde ha kompletterats med 
följande:

Ekonomisk konsekvensanalys: Konsekvensanalysen ska beskriva vilka 
ekonomiska konsekvenser det nya stödsystemet innebär för kommunen 
jämfört med gällande stödsystem samt innehålla exempel på vilka 
ekonomiska konsekvenser det kan innebära för enskilda föreningar. 

Datum för införande av nytt stödsystem: Nämnden ska föreslå 
kommunfullmäktige att införa det nya stödsystemet från och med 
aktivitetsåret 2021 och inte från den 1 januari 2021.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 mars 2021

Justerandes sign

§ 20 forts

Förslaget till beslut på dagens sammanträde att kultur-och fritidsnämnden 
föreslår kommunfullmäktige att besluta att det nya stödsystemet ska följas 
upp två år efter införandet ska gälla även när nytt beslut fattas den 22 
september.

Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-22, Kfn § 50/2020 Nytt stödsystem 
för ideella föreningar i Tomelilla kommun
Kultur och fritidsnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen 
för att bryta ner beräkningarna av föreningsstödet i enlighet med kultur och 
fritidsnämndens beslut 2019-03-26 (Kfn § 21/2019) samt 2020-06-23 (Kfn § 
40/2020). 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar vidare att ett fördjupat underlag ska tas 
fram. Förvaltningen får i uppdrag att från fem föreningar samt pensionärs 
och funktionsvariationsföreningar inhämta underlag och baserat på dessa 
uppgifter genomföra en ekonomisk konsekvensanalys.

Ärendet ska behandlas på nytt på nämndens sammanträde 2020-11-17 
förutsatt att förvaltningen då är klara med kompletteringarna.

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-15, Kfn § 66/2020 Dialoger och 
informationsärenden 15 december 2020
Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt återrapporterade gällande uppdraget från 
nämnden den 22 september.
” Förvaltningen får i uppdrag att från fem föreningar samt pensionärs och 
funktionsvariationsföreningar inhämta underlag och baserat på dessa 
uppgifter genomföra en ekonomisk konsekvensanalys.”

Nämndens 2:e vice ordförande Tina Bergström-Darrell frågade om alliansens 
planer för den vidare hanteringen av ärendet och ordförande kommer 
återkomma med besked.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 mars 2021

Justerandes sign

§ 20 forts

Kultur- och fritidsnämnden 2021-01-26, Kfn § 3/2021 Dialoger och 
informationsärenden 2021-01-26

Fråga från nämndens 2:e vice ordförande Tina Bergström-Darrell (S)
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 22 september 2020 att 
återremittera ärendet gällande nytt stödsystem för ideella föreningar i 
Tomelilla kommun till förvaltningen för kompletteringar.
På nämndens sammanträde den 15 december 2020 återrapporterade 
förvaltningen gällande uppdraget från nämnden den 22 september som var 
följande:
” Förvaltningen får i uppdrag att från fem föreningar samt pensionärs och 
funktionsvariationsföreningar inhämta underlag och baserat på dessa 
uppgifter genomföra en ekonomisk konsekvensanalys.”

Nämndens 2:e vice ordförande Tina Bergström-Darrell frågade på 
sammanträdet den 15 dec om alliansens planer för den vidare hanteringen av 
ärendet och ordförande meddelade att man kommer återkomma med besked.

På dagens sammanträde frågade nämndens 2:e vice ordförande på nytt om 
alliansens planer och påtalade att nämnden erhållit 100 tkr extra i årets 
budget för införandet av nytt stödsystem och att ett beslut är brådskande.

Nämndens ordförande meddelade att han håller på att sätta sig in i gällande 
stödsystem och att ambitionen är att fatta beslut så snart det finns 
fullständiga underlag för ett sådant. Framförallt vad gäller den ekonomiska 
delen. Ordförandes ambition är att lämna vidare information på nästa 
sammanträde den 16 februari.

Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-16, Kfn § 11/2021 Dialoger och 
informationsärenden 2021-02-16
Information från ordförande
Ordförande informerade om att ärendet gällande införandet av nytt 
stödsystem till föreningslivet kommer behandlas som beslutsärende på nästa 
sammanträde den 23 mars.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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     Arbetsgruppens förslag till nytt stödsystem för ideella  
     föreningar i Tomelilla kommun

         
 Övergripande mål för stöd till ideella föreningar

  Tomelilla kommun vill genom olika stödformer ge ideella föreningar möjligheter att   
  genomföra stimulerande, utvecklande, nyskapande och förebyggande verksamheter  
  av hög kvalité i första hand för barn och ungdomar i åldrarna 7 – 25 år inom 
  kommunen.

  Stödformerna skall bidra till

 att intentionerna i översiktsplanen 2025 med utblick mot 2040 uppnås liksom 
visionen ”Tomelilla – här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter 
av Österlen”

 att främja en aktiv vardag med varierande utbud såväl inom kultur som fritid 
 att stimulera barn och ungdom att få en möjlighet att bli och förbli en del av 

föreningslivet
 att likaprincipen skall gälla för alla oavsett vald aktivitet
 att mötesplatser är tillgängliga för alla
 att utbudet av arrangemang är varierande och öppna för alla

  Allmänna bestämmelser
  Kultur o fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela stöd till ideella 
  föreningar som är öppna för alla och verksamma i Tomelilla kommun.
  För att erhålla stöd från Tomelilla kommun krävs att föreningen är godkänd som  
  stödberättigad. För att bli detta skall nedanstående allmänna villkor vara uppfyllda:

  Förening ska:
 vara öppen för alla och ha ideellt syfte 
 vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer 
 ha minst 10 medlemmar i åldern/åldrarna 7 – 25 år och/ eller pensionärer, 

           och/ eller medlemmar som är funktionsvariabla och som erlagt fastställd 
           medlemsavgift.

 av årsmöte antagit skriftligt utformade stadgar

34



2

 ha stadgeenligt vald styrelse och valda/utsedda revisorer
 erhållit organisationsnummer från Skatteverket samt inneha plus- eller 

           bankgirokonto

      Kultur o fritidsnämnden kan, genom särskild prövning, ge förening stöd även om
             ovanstående kriterier inte uppfylls om föreningens verksamhet bedöms av    
             nämnden som mycket angelägen.

Ansökan om stöd 
Ansökan sker digitalt på Tomelilla kommuns hemsida ( www.tomelilla.se )
Ansökningshandlingarna ska vara fullständigt ifylld av behörig firmatecknare.
Stödet skall vara sökt senast den dag som anges i bestämmelserna för respektive 
stöd.

   Förening som inkommer med ansökan efter ansökningstidens utgång erhåller ett 
reducerat stöd, enligt följande:

   Ansökan inkommen 
1 – 7 dagar försent, sker avdrag med 10%
8 – 14 dagar försent, sker avdrag med 25%

      21 dagar eller senare försent behandlas inte.
             Beviljat stöd utbetalas enbart till föreningens plus- eller bankgiro. 
             Sektion i förening kan inte söka/beviljas stöd.

   Om oriktiga ansökningsuppgifter lämnas kan detta medföra avstängning och krav
   på återbetalning vilket fastställes av kultur- och fritidsnämnden i varje enskilt fall.
   Förening som brutit mot andra allmänt vedertagna regler avstängs med 
   omedelbar verkan från fortsatt stöd och kan krävas på återbetalning av tidigare   
   utbetalt stöd.
   Stöd till förening som har skuld till kommunen innehålles intill dess skulden
   reglerats.

Insyn och granskning
Stödberättigad förening skall senast 2 månader efter årsmötet, årligen ha insänt 

      godkända handlingar enligt följande:
   Årsmötesprotokoll
   Verksamhetsberättelse med ekonomiskt och socialt bokslut för det gångna 

  verksamhetsåret
   Revisionsberättelse 
   Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
   Stadgar – om dessa förändrats
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   Uppdaterade föreningsuppgifter inkl. styrelseförteckning
   Stöd utbetalas inte till förening förrän ovanstående uppgifter kommit kultur- 

  och fritidsnämnden tillhanda. Om inte uppgifterna kommit kultur- och 
  fritidsnämnden tillhanda under kalenderåret, så är rätten till det   
  sökta/beviljade stödet borttaget.
 

             Uppföljning
Kultur- och fritidsnämnden genomför årligen uppföljning av föreningars 
verksamhet, vilket kan innebära att förening som erhållit stöd skall ställa 
erforderliga handlingar och uppgifter till nämndens förfogande.

Belopp
Kultur- och fritidsnämnden fastställer och fördelar årligen stödens belopp i 
förhållande till av kommunfullmäktige fastställd rambudget för föreningsstöd. 

         Stödformer

          1. Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd är det samlade begreppet för olika stödformer som är avsedda att
   stimulera och möjliggöra genomförandet av olika föreningsverksamheter.

             Verksamhetsstödet består av följande stödformer 
 Lokalt aktivitetsstöd 
 Stöd till studieförbund
    Arrangemangsstöd
 Utvecklingsstöd

1.1 Lokalt aktivitetsstöd

Ändamål
Stödet avser att främja föreningarnas ledarledda gruppverksamheter

           
Villkor
Stöd kan beviljas förening med verksamhet för åldrarna 7 – 25 år samt för  

       pensionärer och eller personer med funktionsvariation.
       För deltagare med funktionsvariation finns ingen övre åldersgräns.
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                Stödberättigad aktivitet är
 

 Ledarledd gruppaktivitet med minst 3 och högst 30 medlemmar i åldrarna 7 – 
25 år samt för pensionärer eller deltagare med funktionsvariation.
Stöd kan utgå även för aktiviteter i rekryteringssyfte.

    Ledare skall vara utsedd av föreningen och vara minst 15 år samt vara 
   närvarande under hela aktiviteten. Ledare kan inte redovisningsmässigt vara 
   ansvarig för flera gruppaktiviteter samtidigt.

      En gruppaktivitet ska pågå minst 60 minuter och innehålla gemensam samling  
     och avslutning,

    Gruppaktiviteten skall vara beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse 
   alternativt medlemsmöte eller liknande och vara genomförd av föreningen

    Gruppaktiviteten skall dokumenteras på föreskrivet sätt och förvaras under 
   minst sju år

                Stöd utgår inte till

    Entrébelagda eller kommersiella aktiviteter

                Bidrag för deltagare
                Deltagaren ska vara mellan 7 – 25 år och/eller pensionär och vara medlem i
                stödberättigad ideell förening med verksamhet i Tomelilla kommun. 
                För deltagare med funktionsvariation finns ingen övre åldersgräns.

                Bidrag för ledare
   Ansvarig gruppledare skall vara minst 15 år och medlem i stödberättigad 
   ideell förening med verksamhet i Tomelilla kommun

                Lokalt aktivitetsstöd utgår med
                Ledarstöd          5 kr/per gruppaktivitet

                Deltagarstöd
     7 – 12 år          7 kr/per deltagartillfälle
     13 – 20 år          9 kr/per deltagartillfälle
     21 – 25 år och               
     för pensionär         5 kr/per deltagartillfälle

  För medlemmar
     med funktions-
     variation                10 kr/per deltagartillfälle
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                  Ansökan 
                  sker digitalt för verksamhet under tiden 

1 januari i – 30 juni den 25/8  
                  1     juli – 31 december den 25/2

              1.2 Stöd till studieförbunden

Ändamål
Skapa möjligheter för studieförbunden att i demokratiska former skapa, 

      genomföra och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet inom
      kommunen

              Förutsättningar för stödet 
  Stöd utgår till inom kommunen verksamma studieförbund vars centrala 
  organisation är godkänd för statsbidrag. 
  För kommunalt stöd till studieförbunden gäller villkor, kriterier,
  unika deltagare och fördelningsprinciper som i stort är gällande för statsbidrag.
  Förändringar av statsbidragsvillkoren medför oftast motsvarande förändringar 
  av kommunstödet.

                   Stöd 
                Stödet fördelas i förhållande till fastställt anslag enligt nedanstående fördelning

 Tillgänglighetsstöd   8 procent
 Verksamhetsstöd/studiecirkel                                                                67 procent
 Verksamhetsbidrag/ annan folkbildningsverksamhet 10 procent
 Verksamhetsbidrag/kulturprogram 15 procent

                    Redovisning och ansökan
                    Följande handlingar skall medfölja ansökan:

 STUV-rapport
 Mål/styrdokument som beskriver de för verksamheten beslutade målen 

och/eller styr verksamheten
   Ansökan sker årligen digitalt på fastställd blankett, senast den 31 mars, året   
   efter genomförd verksamhet.
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                1.3 Arrangemangs- och evenemangsstöd
    
     Ändamål
     Stödet avser stimulera till anordnandet och genomförandet av olika slags 

               offentliga publika arrangemang/evenemang.
   
     Villkor

               Arrangemangen/evenemangen skall genomföras inom kommunen och vara öppet 
               samt tillgängligt för alla kommuninvånare.

     Arrangören skall beakta jämställdhetsperspektivet, när det gäller både planering 
               och genomförandet av arrangemanget/evenemanget.

     Arrangemanget/evenemanget skall eftersträva att vara klimat- och miljöneutralt.
     Kultur- och fritidsnämnden kan även besluta om att prioritera särskilda specifika

               åldrar eller målgrupper årligen.
            
    Stöd
    Stöd kan årligen utgå för ett eller flera arrangemang/evenemang.
    Stödet kan utgå i form av ekonomiskt stöd eller som en förlustgaranti
    Kultur- och fritidsnämnden beslutar i varje enskilt fall om vilket stöd som skall utgå 

              och i vilken omfattning.
  
    Ansökan och redovisning
    Ansökan sker digitalt på fastställda ansökningsblanketter senast tre månader före    
    arrangemangets/eventets genomförande.
    Redovisning av arrangemanget sker på fastställd blankett som skall vara kultur-och
    fritidsnämnden tillhanda senast två månader efter genomförandet.

    Utbetalning
    av beviljat ekonomiskt stöd sker med 50 % efter beslut. Resterande utbetalning  
    och   även av en eventuell förlustgaranti sker när slutredovisningen av 
    arrangemanget godkänts av kultur- och fritidsnämnden. 
    Slutredovisningen skall vara inkommen under kalenderåret och senast 
    två månader efter att arrangemanget/evenemanget 
    genomförts.
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1.4  Utvecklingsstöd

   Ändamål
             Stödet avser att våga utmana, pröva och utveckla nya verksamhetstankar-/ idéer i 
             syfte att kunna finnas mede i ett framtida verksamhetsutbud.  
             Stödet är även avsett att stimulera till en ökad jämställdhet, mångfald och 
             tillgänglighet inom föreningsverksamheterna i kommunen
          

   Villkor
           Verksamhet som vänder sig till åldrarna 7 – 25 år och eller pensionärer alt.   
           personer med funktionsvariation prioriteras.
           Kultur- och fritidsnämnden kan även särskilt besluta om att prioritera särskilda 
           specifika åldrar eller målgrupper.

          
             Ansökan
             skall ske digitalt på fastställd blankett senast tre månader före uppstart
          

   Stöd och redovisning
             Stöd kan utgå som ett indirekt eller direkt ekonomiskt stöd och kultur- och
             fritidsnämnden beslutar i varje enskilt fall om vilket stöd som skall utgå och i vilken
             omfattning.
             Redovisning av utvecklingssatsningen skall vara kultur- och fritidsnämnden
             tillhanda senast två månader efter avslut.

   Utbetalning
  av beviljat ekonomiskt stöd sker med 50 % efter beslut. Resterande utbetalning
   sker när slutredovisning av utvecklingssatsningen godkänts av kultur- och
  fritidsnämnden. 
  Om indirekt stöd skall utgå innebär detta att kultur- och fritidsnämnden svarar
  för de kostnader som beviljats för satsningen.

1.5 Stöd till kulturellt värdefulla byggnader

 Ändamål
Ett viktigt inslag i kommunen är våra olika kulturellt värdefulla byggnader och därför 
finns ett särskilt kommunalt stöd för bevarandet av dessa.
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Villkor
Stödet utgår endast till kulturellt värdefulla byggnader som kultur- och fritids-
nämnden i förhand godkänt som stödberättigade.

Stöd
Stöd kan utgå för godkända nettokostnader för underhåll av byggnad med tillhörande 
utemiljö. samt för eventuell inventarieanskaffning i byggnad 
Åtgärder som prioriterar tillgängligheten och/eller är miljö-och klimatsmarta 
prioriteras

Ansökan
Ansökan sker digitalt senast den 31 mars årligen på fastställd blankett
              
Utbetalning
Utbetalning av beviljat ekonomiskt stöd sker, när kultur och fritidsnämnden erhållit 
den ekonomiska redovisning som krävs i varje enskilt fall.

          
       2.  Anläggnings och lokalstöd

   Stödet är avsett att hjälpa till att klara föreningarnas behov av anläggningar-/lokaler 
   för verksamheter som bedrivs inom Tomelilla kommun. Stödet prioriteras till 
   anläggningar-/lokaler där verksamhet för åldersintervall 7- 25 år och/eller 
   pensionärer alternativt verksamhet för  medlemmar med funktionsvariation bedrivs.
   Anläggningsstödet är avsett täcka del av föreningens nettokostnader för drift/hyra av
   lokalen/anläggningen
   Stöd utgår endast till anläggningar/-lokaler ägda eller förhyrda inom kommunen, vilka
   tidigare godkänts som stödberättigade av kultur och fritidsnämnden.
   Stöd utgår endast för den del av kostnaderna som är att hänföra till föreningens 
   ordinarie verksamhet.
   Förening skall kunna verifiera uppkomna nettokostnader om kultur och 
   fritidsnämnden så önskar.

        2.1 Stöd i kommunägda-/hyrda anläggningar – och lokaler

Ändamål/Stöd
    För att underlätta föreningarnas ordinarie verksamhet så erhåller samtliga
    stödberättigade föreningar i kommunen en subventionerad kostnad för upplåtelse 
    av kommunägda-/hyrda anläggningar-/lokaler.
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    Villkor
    Vid upplåtelse prioriteras verksamhet för 7 – 25 år och pensionärer eller verksamhet 
    för medlemmar med funktionsvariation som bedrivs enligt kommunens
    policy för anläggnings- och lokalupplåtelse.

       2.2. Stöd i föreningsägda anläggningar-/lokaler 

Ändamål
För att underlätta för ordinarie verksamhet i föreningsägda anläggningar och lokaler 
så kan stöd utgå för detta till stödberättigade föreningar.

          Villkor
          Vid beräkning av anläggningsstödet skall anläggningens nyttjandegrad och betydelse 
          för kommunens verksamhet för åldersintervallet 7 – 25 år samt pensionärer
          prioriteras eller där verksamhet för medlemmar med funktionsvariation bedrivs.

Stöd som kan utgå baseras på anläggningens-/lokalens årliga godkända
          nettodriftkostnader, enligt nedan: 
          

Räntor för anläggnings - lokallån, renhållning/sophämtning, försäkringar,  
          vatten och avlopp, sotning, värme, el samt underhålls- och 
          skötselkostnader samt eventuellt larm. Det gäller även för lån med    

”fritidsnämndsborgen” gällande amortering och räntor som är beslutade sedan        
tidigare.
          

          Stöd
          Anläggningsstöd kan högst utgå med 50 % av nettokostnaderna till 
          förening som redovisat minst 250 deltagartillfällen i gruppaktivitet enligt lokalt 
          aktivitetsstöd senaste verksamhetsåret för åldrarna 7 – 25 år samt för pensionärer, 
          eller verksamhet för medlemmar med funktionsvariation har bedrivits, eller
         att på annat sätt beskriva verksamhetsomfattningen för dessa åldrar och kategorier 
          i anläggningen-/ lokalen.   
          För föreningar som inte uppnår antalet deltagartillfällen i gruppaktivitet/år eller där 
          verksamhet inte bedrivs i motsvarande omfattning för dessa åldrar och kategori kan
          stöd utgå med högst 25 %.
          Anläggnings- och lokalstöd utgår för godkända nettokostnader och beräknas efter 
          totalt inkomna och godkända ansökningar och i förhållande till tillgängliga medel.

          Maximalt driftbidrag är 350.000 kronor per år.

          Ansökan
          sker digitalt senast 31 mars årligen på fastställd blankett
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  2.3 Hyresstöd
          
          Ändamål

För att underlätta för ordinarie föreningsverksamhet i föreningshyrda anläggningar
          och lokaler så utgår stöd för detta till stödberättigade föreningar.
        
          Villkor
          Hyresstöd utgår endast till anläggningar- och lokaler som kultur och fritidsnämnden
          i förhand godkänt som stödberättigade
          Vid beräkning av hyresstödet skall anläggningens- lokalens nyttjandegrad och 
          betydelse för kommunens verksamhet för åldersintervallet 7 – 25 år samt 
          pensionärer prioriteras. eller verksamhet för medlemmar med funktionsvariation 
         bedrivs.
         Stöd som kan utgå baseras på följande kostnader:
          Kallhyra, renhållning/sophämtning, försäkringar, vatten och avlopp, 
          sotning, värme och el samt arrende samt eventuellt larm

          Stöd 
          Hyresstöd kan högst utgå med 50 % av nettokostnaden till förening 
          som vid senaste verksamhetsåret redovisat minst 250 deltagartillfällen/år i 
          gruppaktivitet enligt lokalt aktivitetsstöd för åldrarna 7 – 25 år samt för 
          pensionärer, och medlemmar med funktionsvariation, eller på annat sätt beskrivit 
          verksamhetsomfattningen för dessa åldrar och personer i anläggningen- /lokalen.   
          
          För föreningar som inte uppnår antalet deltagartillfällen/år i gruppaktivitet enligt 
          lokalt aktivitetsstöd eller där verksamhet inte bedrivs i motsvarande omfattning för 
          dessa åldrar kan stöd utgå med högst 25 %.                               
          Hyresstöd utgår för godkända nettokostnader och beräknas efter totalt inkomna och 
          godkända ansökningar och i förhållande till tillgängliga medel.
           
          Ansökan
          sker digitalt senast 31 mars årligen på fastställd blankett
          

            2019 10 14, Rev 2020 04 17, 2020 05 27 2021 03 01

            Arbetsgruppen
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Kultur och Fritid
Återrapportering av nytt stödsystem för 
ideella föreningar i Tomelilla Kommun
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Pensionärs- och funktionsvariationsföreningar
Presentation utifrån förslaget till nytt stödsystem och nuvarande bidragssystem

 

  Förslag till nytt 
stödsystem 2018

    Nuvarande 
bidragssystem 
2018

   

Förening Deltagartillfälle/kr Hyresb Kronor Grundb Hyresb Kronor

A 1215 x 5=6075 4000 10075 3325 4000 7325

B 1789 x 5=8945 3500 12445 6020 3500 9520

C 731 x 5=3655 500 4155 7350 500 7850

D 3615 x 5=18075  7000 25075 13125 7000 20125

E 2857 x 10=28570 7000 35570 9345 7000 16345

Summa     87320     61165
 

45



  Förslag till nytt 
stödsystem 2019

    Nuvarande 
bidragssystem 
2019

   

Förening Deltagartillfälle/kr Hyresb Kronor Grundb Hyresb Kronor

A 1464 x 5=7320 4400 11720 3045 4400 7445

B 5903 x 5=29515 6000 35515 7245 6000 13245

C 634 x 5=3170 3000 6170 7700 3000 10700

D 4929 x 5=24645 8000 32645 12320 8000 20320

E 2767 x 10=27670 7500 35170 10045 7500 17545

Summa     121220     69255

Det kan konstateras att för de föreningar som förvaltningen har tagit in 
uppgifter om deltagartillfälle så hade fyra av fem föreningar fått ut mer bidrag 
med det nya stödsystemet.
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  Förslag till nytt stödsystem 
2018

  Nuvarande bidragssystem 
2018

Förening Kronor Förening Kronor

1 98157 1 95933

2 50375 2 30833

3 234030 3 326723

4 15827 4 7178

5 563206 5 423127

Summa 961595 Summa 883794

 

Ungdomsföreningarna 
Här presenteras resultat av de kostnader som föreningarna har inkommit 
med enligt de nya parametrarna och då räknat på 50 % av kostnaderna 
enligt förslaget till nytt stödsystem i vänsterspalten samt det driftbidrag som 
har utbetalats i det nuvarande bidragssystem samt avräknat procentsats av 
de redovisade intäkterna i högerspalten. I summorna är inklusive ”lån med 
fritidsnämndsborgen 100 % för de föreningar som har sådana beviljade 
sedan tidigare
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Här kan konstateras att någon förening med höga kostnader får ut mindre 
bidrag i förslaget till det nya stödsystemet. 

  Förslag till nytt stödsystem 
2019

  Nuvarande bidragssystem 
2019

Förening Kronor Förening Kronor
1 61251 1 97927
2 47603 2 32896
3 253159 3 371613
4 27372 4 7813
5 736965 5 425223
Summa 1126350 Summa 935472
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Tomelilla Industri AB

Handläggare: Johan Linander 
Titel: Kanslichef
E-post: johan.linander@tomelilla.se
Telefon:   
Mobil:   

Diarienummer: KS 2021/70

Datum 14 april 2021

Tjänsteskrivelse investering Tomelilla 
Industri AB

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna investering i Industribyn 2 för 
de ändamål som Tomelilla kommun har beställt.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2018, kf § 101/2018, att alla beslut 
som överstiger 500 tkr ska godkännas av kommunstyrelsens arbetsutskott tills beslut 
om TIAB:s framtid har fattats. Detta fastställdes på en extra bolagsstämma den 5 
december 2018.

Tomelilla kommun behöver flytta viss verksamhet från Välagården till Industribyn 2 
och för detta krävs det investeringar som överstiger 500 tkr. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott behöver därför godkänna att eget kapital används för dessa 
investeringar. Tomelilla Industri AB har därför den 1 april 2021 inkommit med en 
skrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott om detta.

Ekonomiska konsekvenser
Ur ett kommunkoncernperspektiv är det ekonomiskt fördelaktigt att kommunens 
verksamhet i detta fall använder Tomelilla Industri AB:s fastighet.

Barnperspektivet
Ärendet påverkar inte barn. 
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Miljöperspektivet
Den investering som ska göras ska självklart göras på ett miljömässigt bra sätt.

Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 14 april 2021.

Kommunledningskontoret

Johan Linander

Kanslichef

Beslutet skickas till:

Tomelilla Industri AB

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2021

Justerandes sign

Sbn § 35 Dnr SBN 2021/23

Remiss - Motion - Öka folkhälsan

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

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

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) har den 9 december 2020 lämnat in en motion om att 
öka folkhälsan med följande lydelse:
I samband med invigningen av de nya löparspåren vid sporthallen framförde 
idrottslärarna på Kastanjeskolan önskemål om att kommunen även bygger ett 
utegym i området. Med tanke på den nuvarande pandemin och 
rekommendationerna att inte besöka gym har efterfrågan på just utegym 
ökat. I Tomelilla finns det idag ett utegym i Kronoskogen och ett som 
Tomelilla IF byggt på idrottsplatsen. Tillgängligheten för de båda är 
begränsade. Det vore därför en god idé, precis som idrottslärarna på 
Kastanjeskolan framför att bygga ett vid sporthallen och konstgräsplanen. 
Ett gym som kan leda till ökad folkhälsa bland invånarna och som skolan kan 
använda i sin undervisning. Vidare skulle det säkert uppskattas av 
fotbollsklubbarna när de har vinterträningen på konstgräset.
I Simrishamns kommun har man gjort en satsning och byggt ett utegym i 
varje by. När nu alla byar i Tomelilla fått nya lekplatser borde nästa steg vara 
att komplettera dessa med ett gym.

Socialdemokraterna i Tomelilla yrkar därför

att ett utegym byggs i anslutning till konstgräsplanen och 
sporthallen 

att Tomelilla kommun planerar för utegym i anslutning till de nya 
lekplatserna i byarna.
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2021

Justerandes sign

§ 35 forts.

Yttrande: Samhällsbyggnadsverksamheten.
Det pågår i dagsläget en diskussion mellan samhällsbyggnadsverksamheten 
och skolan om utveckling av området.
Detta arbete innefattar bland annat ett utegym som ska anläggas mellan 
konstgräsplanen och det s.k. Hiet (skogsbeståndet i den västra delen av 
fastigheten.
När det gäller en fortsatt planering av utegym i anslutning till lekplatser i 
byarna så får verksamheten se över möjligheterna och återkomma med 
förslag till investeringsberedningen.

Ekonomiska konsekvenser
Utökande av kommunala anläggningar ökar ofta drift och 
underhållskostnaderna, frånsett de ekonomiska hälsovinster som antas 
tillkomma.

Barnperspektivet
Beslutet ökar möjligheterna för barn att aktivera sig och är helt i linje med 
barnperspektivet.
Placering av utegym nära lekplatser kan dock öka skaderisken för mindre 
barn om träningsredskapen uppmuntrar till lek.

Miljöperspektivet
Verksamheten ser ingen direkt påverkan på miljöperspektivet.

Uppföljning
Verksamheten ser inget behov av uppföljning.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara 
motionen i enlighet med förvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, handlingsid: Sbn 
2021.823.
Remiss - Ksau § 15/2021 Motion - Öka folkhälsan, handlingid: Sbn 
2021.103.

53



TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2021

Justerandes sign

§ 35 forts.

Tidigare behandling
Ksau § 15/2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ida Bornlykke (S) yrkar bifall till motionen.

Sander Dijkstra (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar i enlighet 
med Sander Dijkstras (M) förslag.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Kommunfullmäktige

Handläggare: Johan Linander 
Titel: Kanslichef
E-post: johan.linander@tomelilla.se
Telefon:   
Mobil:   

Diarienummer: KS 2021/28

Datum 7 april 2021

Tjänsteskrivelse svar på motion om att 
vässa SYSAV:s mål, minska 
förbränningen

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå första att-satsen samt besvara motionens andra 
och tredje att-sats med förvaltningens förslag till yttrande.

Ärendebeskrivning
Mona Nihlén (V) har lämnat in motion - Vässa SYSAV:s mål, minska 
förbränningen - med i huvudsak följande lydelse:

Vi i Sverige ser oss ofta som ett föregångsland när det gäller sopsortering. Men det 
stämmer inte längre. Sverige halkar efter andra länder inom EU.

Andelen hushållssopor som sorteras i Sverige har i princip stått stilla i många år. 
Sedan 15 år tillbaka så återvinner svenskarna mindre än hälften av sina sopor. Det är 
under genomsnittet i EU.

En viktig orsak till detta är att Sverige har satsat på storskalig förbränning av sopor. 
På branschspråk kallas detta energiåtervinning. En miljon bostäder i Sverige värms 
med energi från sopförbränning i ett 30-tal anläggningar. Förutom att 2,5 miljoner 
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ton svenskt avfall eldas upp, så importeras ytterligare 1,5 miljoner ton för att eldas 
upp i de gigantiska värmeverken.

Det är såklart bättre att energiåtervinna sopor än att lägga dem på deponi (soptipp). 
Men ur ett miljöperspektiv finns det flera problem med det. Därför måste vi verka 
för att snabbt minska och på sikt upphöra med sopförbränningen.

I Tomelilla kommun och 13 andra skånska kommuner sköts sophanteringen av 
SYSAV, ett bolag som kommunerna äger tillsammans. Som delägare i SYSAV måste 
vår kommun sätta upp mål för bolaget att satsa mer på att ta tillvara och undvika 
avfall snarare än att elda upp det. Som jämförelse kan vi ta en av de mest 
framgångsrika regionerna i Europa på detta område: italienska Treviso utanför 
Venedig.

I Treviso äger 49 kommuner med sammanlagt 550 000 invånare ett gemensamt 
avfallshanteringsföretag, som lyckas sortera ut mer än 85 % av sina hushållssopor. 
De säger att framgången beror på att man i 20 års tid jobbat mycket målmedvetet 
med information och utbildning, och bestämde sig också för att inte satsa på vare sig 
tippar eller förbränning, utan på mycket avancerad sopsortering. I Treviso lämnar 
man efter sig i genomsnitt 398 kg sopor/person/år, vilket i sig är lågt. När allt 
återvinningsbart sorterats ut, så återstår 57 kg. Av dessa eldas endast 46 kg (12 %) 
upp.

Som jämförelse producerade varje invånare i Sveriges kommuner i genomsnitt 486 
kg avfall per person 2019 (4 kg mer än 2018). Totalt hanterade man 887 100 ton 
avfall 2019. 98,4 % återvanns – men av det är 63 % energiåtervinning – alltså avfall 
som eldas upp. Det är lägre procentandel än 2018 – men minskningstakten är alldeles 
för långsam, och den totala mängden avfall fortsätter att öka.

Vi i Vänsterpartiet yrkar därför på att Tomelilla kommun genom sitt 
delägarskap i SYSAV ska driva på för:

 Att det ska vara obligatoriskt för alla kommuner inom SYSAV att effektiv 
sopsortering ska vara möjlig redan vid fastigheten.

 Att ägarkommunerna ger SYSAV:s styrelse i uppdrag att besluta om att inte 
planera eller bygga ny kapacitet för sopförbränning.
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 Att ägarkommunerna ger företagets styrelse i uppdrag att anta ett mål att 
både mängden avfall som förbränns i SYSAV:s förbränningsanläggningar, 
och mängden fossil koldioxid som förbränningen genererar, ska ha minst 
halverats till 2030 jämfört med 2019 års nivåer.

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, lämnar följande yttrande: 
Den kommunala renhållningsskyldigheten finns beskriven i miljöbalkens 15 kap. 20 
och 20a §§. Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller 
bortskaffande av avfall i kommunen som faller under kommunens ansvar. 
Kommunen har stor frihet att utforma sina avfallsföreskrifter och sitt avfallssystem 
utifrån kommunens förutsättningar för att uppnå en ur miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt god avfallshantering.

Sysav har ingen rådighet över ägarkommunernas beslut om hur 
renhållningsskyldigheten enligt miljöbalken ska utföras. De olika kommunerna kan 
inte heller besluta om hur andra kommuner ska hantera renhållningsskyldigheten. 
Med anledning av detta måste första att-satsen avslås.

I sammanhanget vill vi dock påpeka att såväl Sysav som Tomelilla kommun 
förespråkar en fastighetsnära insamling, producentansvar på material och 
förpackningar samt källsortering så långt det är möjligt. Studier visar att 
fastighetsnära insamling ger högst utsortering och bäst kvalitet till lägst pris.

I Sysavs ägarkommuner sker insamlingen av hushållsavfall både av upphandlade 
entreprenörer och genom egen organisation i några kommuner. I flera av 
kommunerna sker insamlingen genom fyrfackskärl med åtta fraktioner vid tomtgräns. 
Flerfamiljshus kan redan idag ha förpackningsinsamling och i alla kommuner finns 
också återvinningsstationer med förpackningsinsamling. Alla kommuner erbjuder 
idag insamling av matavfall. Grovavfall kan lämnas gratis på en återvinningscentral. 
Där kan också förpackningsavfall lämnas.

Angående motionens andra att-sats så har Sysav meddelat att de i dagsläget inte har 
någon plan för att utöka kapaciteten för energiåtervinning. Sysav kommer att utreda 
förutsättningarna för att ersätta de två äldsta pannorna, byggda 1973, med en ny 
modern anläggning när dessa läggs ner, vilket är planerat till år 2030. Beslut utifrån 
denna utredning tas av ägarna under perioden 2024 - 2025. Utifrån detta bör 
motionens andra att-sats besvaras.
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Sysav arbetar redan idag efter EU:s avfallshierarki där energiåtervinning är en av fem 
metoder. Avfallshierarkins grundprincip är att den behandling som bäst skyddar 
människors miljö och hälsa som helhet ska anser som lämpligast, om inte 
behandlingen är orimlig.

Energiåtervinning är en naturlig del i en väl fungerande cirkulär ekonomi och ska 
baseras på utsorterade avfallsrester, rejekt från andra återvinningsprocesser och på 
material som inte bör eller går att återvinna eller återanvändas på annat sätt. 
Energiåtervinningen är en säker hantering för att destruera giftiga ämnen som inte 
ska recirkuleras i samhället, samtidigt som energin i avfallet kan återanvändas på 
bästa sätt för att möta det regionala energibehovet av både el och värme. Sysavs 
avfallsförbränningsanläggning har byggts ut i tre etapper från 1973 till 2008 och har 
idag tillstånd att ta hand om 630 000 ton avfall och producerar 60 procent av värmen 
till E.ONs fjärrvärmenät i Malmö och Burlöv, och därtill el. 

Sysav har kapacitet att erbjuda energiåtervinning till kunder i Europa. Det innebär att 
Europas utsläpp av växthusgaser minskar avsevärt genom att avfallet behandlas 
miljömässigt bättre än i ursprungslandet. Inom Europa läggs fortfarande (2020) mer 
än 70 miljoner ton hushållsavfall på deponi, jämfört med i Sverige där endast 53 000 
ton askor och slam (restprodukter från behandling) läggs på deponi. I Sverige finns 
sedan början av 2000-talet förbud mot att lägga organiskt eller brännbart avfall på 
deponi.

Av hushållens avfall återvinns i Sverige idag 99,2 procent som material eller energi, 
och 0,8 procent deponeras. Sysav samlar in 52 procent av matavfallet i regionen och 
det återvinns som biogas och biogödsel. I snitt genererade varje person i Sysavs 
ägarkommuner 513 kg avfall under 2020. 243 kg lämnades på en återvinningscentral 
och 172 kg var restavfall. I villahushållens restavfall är det fortfarande 64 % som är 
felsorterat, det vill säga matavfall, tidningar och förpackningar som skulle gått att 
sortera ut (visar plockanalyser från 2018). I samverkan med ägarkommunerna har 
utsorteringen ökat och restavfallet minskat med nästan 25 procent (från 225 kg per 
invånare till 172 kg per invånare idag). Men mer finns att göra.

Genom en bättre utsortering så kan mängden avfall som materialåtervinns ökas. 
Sysav arbetar på olika sätt för att få en ännu bättre utsortering av hushållsavfallet, till 
exempel genom lättillgängliga återvinningscentraler, enkla sorteringsguider, 
kampanjer och pedagogisk verksamhet. Sysav arbetar också med rådgivning till 
företag och industrier.
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En stor utmaning i en cirkulär ekonomi är att produkter som sätts på marknaden ska 
vara producerade av smarta och klimatneutrala material för längre användning och 
bättre återvinning. Sysav ser därför positivt på styrmedel i denna riktning. Indikator 
för restavfallet i den nyligen antagna Regionala Kretsloppsplanen för år 2021-2030 är 
att senast år 2030 ska restavfallet vara 100 kg per person.

Sysav utreder också möjligheten att investera i en så kallad Carbon Capture Storage 
(CCS-anläggning) för att minska mängden utsläpp av fossila koldioxidutsläpp från 
energiåtervinningen och på sikt bli en kolsänka. Samtidigt arbetar de aktivt med att 
minska mängden avfall med fossilt ursprung till energiåtervinning. Utifrån detta bör 
motionens tredje att-sats anses besvarad.

Ekonomiska konsekvenser
Motionssvaret har inga ekonomiska konsekvenser för Tomelilla kommun. 

Barnperspektivet
En väl fungerande renhållning, källsortering, återvinning, återanvändning och 
energiåtervinning är viktigt för både barn och vuxna. Med en fastighetsnära insamling 
kan det bli lättare för barn att vara delaktiga i familjens källsortering.

Miljöperspektivet
En väl fungerande renhållning, källsortering, återvinning, återanvändning och 
energiåtervinning är givetvis viktigt för miljön.

Uppföljning
Efter kommunfullmäktiges behandling av motionen kommer uppföljning ske 
beroende på beslutet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 7 april 2021.

Kommunledningskontoret

Johan Linander

Kanslichef
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Beslutet skickas till:

Mona Nihlén (V)

Sysav
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2021

Justerandes sign

Sbn § 36 Dnr SBN 2021/24

Remiss - Medborgarinitiativ - Byt ut målningen på 
övergångställen längs Albovägen mot "svävande" 
streck samt ändra skyltarna vid övergångställena 
mot stolpe med knut

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
besvara medborgarinitiativet i enlighet med förvaltningens yttrande.

Ärendebeskrivning
Fabian Rimfors har den 15 december 2020 inkommit med 
medborgarinitiativ med i huvudsak följande lydelse: 
Byt ut alla övergångsställen längs Albovägen i Brösarp (vilket är samma som 
riksväg 9 mot Simrishamn) mot ”svävande övergångsställen” i 3D, likt det 
som finns vid nya busskuren på Ystadvägen i Tomelilla. Samtidigt kan 
trafikskyltarna för övergångsställena få en ”knut/knorr” på stången, likt den 
skylt som finns i centrala Västerås.
Lugnare trafik och säkrare miljö för fotgängare och cyklister. Alltför många 
bilar, bussar och lastbilar kör fortare än hastighetsgränsen på Albovägen 
genom Brösarp. 
Svävande övergångsställen och trafikskyltar ned ”knorr” skulle få fler att 
sänka farten och hålla hastighetsgränsen av egen fri vilja, på en av Österlens 
mest trafikerade vägar. Detta skulle vi alla bli vinnare av, men framför allt 
barnen i byn som får säkrare väg till och från dagis, skola och sina kompisar. 
Albovägen är samma som riksväg 9 mot Simrishamn och benämns ofta som 
Sveriges vackraste väg, vilket den också utsetts till 2012 av Kia 
Motors/YouGov. 
Exempelvis är trafiken genom Vitemölla väldigt långsam och förhållandevis 
trygg, för att de som kör igenom byn vill hinna se så mycket som möjligt av 
den pittoreska gatubilden. Därför är vi flera i Brösarp som hoppas att 
kommunen vill göra denna enkla och tämligen billiga satsning på en säkrare 
gatu- och trafikmiljö i nordligaste delen av Tomelilla kommun.
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2021

Justerandes sign

§ 36 forts.

Yttrande: Samhällsbyggnadsverksamheten
Kommunen har huvudansvar för väghållning och trafiksäkerhetsansvar i 
tätorterna med undantag för det övergripande statliga vägnätet. Albovägen är 
en del av riksväg 9 och har statlig väghållning. Förslag på 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på statlig väg bör därför skickas till 
Trafikverket. 
Kommunen kommer att ta med ert förslag till de återkommande möten med 
Trafikverket, där liknande frågor diskuteras.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen ser inga ekonomiska konsekvenser för beslutet.

Barnperspektivet
Förvaltningen ser inga konsekvenser utifrån barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Förvaltningen ser inga större miljökonsekvenser för beslutet.

Uppföljning 
Förvaltningen ser inte att en uppföljning för beslutet behövs.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
besvara medborgarinitiativet i enlighet med förvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, handlingsid: Sbn 
2021.824.
Remiss - Ksau § 16/2021 Medborgarinitiativ - Byt ut målningen på 
övergångställen längs Albovägen mot "svävande" streck samt ändra skyltarna 
vid övergångställena mot stolpe med knut, handlingsid: Sbn 2021.104.
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2021

Justerandes sign

§ 36 forts.

Tidigare behandling
Ksau § 16/2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarinitiativet till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2021

Justerandes sign

Sbn § 37 Dnr SBN 2021/36

Remiss - Medborgarinitiativ - Utökad ridled i 
Kronoskogen

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
besvara medborgarinitiativet i enlighet med förvaltningens yttrande.

Ärendebeskrivning
Ulla Cronvall har den 9 november 2020 inkommit med 
medborgarinitiativ med i huvudsak följande lydelse:

Undertecknad önskar att befintlig ridled i Kronoskogen, som regelbundet 
frekventeras av cirka hundra ekipage, utökas enligt bifogade förslag. Dessa 
förslag baseras på befintliga slingor, idag avsatta för vandrare, och ligger 
västerut i skogen medan slingor för vandrare kan utvecklas i den östa delen 
av skogen.

Som alternativt förslag kan slingorna användas parallellt av både ryttare och 
vandrare men benämningen bör bli ”Led för ryttare och vandrare”, i nämnd 
ordning, för att undvika konflikter mellan ryttare och vandrare.

Barn som rider kan sällan hävda sig mot vuxna och det är av yttersta vikt att 
barn och ungdomar kan rida bilfritt i hästens naturliga miljö. 

Av säkerhetsskäl är detta viktigt för alla!

Av yttersta vikt är det också att ledmarkeringen blir tydlig och att det anges 
vilka regler som gäller för parkeringen. Information kan anslås på tavlan i 
anslutning till parkering/ledernas början och på kommunens webbsida.

Yttrande: Samhällsbyggnadsverksamheten.
Verksamheten har lämnat ett förslag, att under 2021/2022 ta ett helhetsgrepp 
för att öka möjligheterna för olika brukare att kunna använda Kronoskogen 
på ett tryggt och ändamålsenligt sätt. 

64



TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2021

Justerandes sign

§ 37 forts.

Utgångspunkterna är en översyn på leder/slingors dragning, längd, 
svårighetsgrader, s.k. angöringspunkter och parkeringsbehov, men även hur 
belysning skyltning/markeringar fungerar. 
När det gäller samspelet mellan framförallt ridande och övriga motionärer så 
vill vi minimera och förtydliga befintliga korsningspunkter mellan dessa 
grupper.
Vi kommer fortlöpande föra en dialog med skolor och föreningar angående 
förslag och användning samt titta på redan inkomna förslag.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen ser inga större ekonomiska konsekvenser av beslutet.

Barnperspektivet
Ur barnperspektivet kommer beslutet ge bättre möjligheter till stimulerande 
och utvecklande fritidsaktiviteter.

Miljöperspektivet
Förvaltningen ser inga större konsekvenser för miljöperspektivet.

Uppföljning
Förvaltningen ser inte att det behöv en uppföljning av beslutet.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
besvara medborgarinitiativet i enlighet med förvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, handlingsid: Sbn 
2021.825.
Remiss - Ksau § 15/2021 Motion - Öka folkhälsan, handlingsid: Sbn 
2021.203.
Medborgarinitiativ - utökad ridled i Kronoskogen förslag A, handlingsid: Sbn 
2021.742.
Medborgarinitiativ - utökad ridled i Kronoskogen förslag B, handlingsid: Sbn 
2021.743.
Medborgarinitiativ - utökad ridled i Kronoskogen förslag C, handlingsid: Sbn 
2021.744.
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2021

Justerandes sign

§ 37 forts.

Tidigare behandling
Ksau § 15/2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till förvaltningen 
för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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From:                                 Martin Wassenius (Tomelilla Direkt)
Sent:                                  Mon, 29 Mar 2021 09:57:18 +0000
To:                                      Ks-zen
Subject:                             Önskemål / jessiicah_@hotmail.com

Zendesk ID: 826813

Från: Jessica Borg
Datum: 2021-03-27 kl. 03.55
Hej?! 

Undrar vart jag kan vända mig om önskemål om cykelbana/bmx bana som tex smedstorp har? 

Tänker mig att Gröningen Mitt emot där lagerhuset låg. 
Där tidigare tennisbana och kolonier låg. 
Skulle vara en perfekt plats. Idag används lagerhusplatsen till på och avlastningsplats gör olika 
maskiner av jord, sten med mera. 

Man har redan gjort en stor jordhög på gröningen, tänker att det inte skulle kosta så mycket för 
jorden att lägga ut för kullarna. 
 
Kanske redan finns en plan annars för gröningen? 

Mvh Jessica 

Skickat från min Huawei-telefon

--

Martin Wassenius
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Handläggare: Johan Linander 
Titel: Kanslichef
E-post: johan.linander@tomelilla.se
Telefon: AnsvarigTlfn
Mobil: AnsvarigTlfMobil

Diarienummer: KS 2021/4

Datum 15 april 2021

Redovisning av anmälningsärenden ksau 
den 21 april 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärendena till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Protokoll den 17 mars 2021, §§ 7-15 från byggnadsnämnden. 

2. Skrivelse den 23 mars 2021 från Tekniska verken Linköping som utreder 
möjligheterna att etablera en vindkraftspark nordväst om Fågeltofta i 
Tomelilla kommun.

3. Öppet brev den 22 mars 2021 till Sveriges kommuner om elbristen i södra 
Sverige.

4. Protokoll den 11 mars 2021, §§ 22-32, från styrelsemöte Österlen VA AB.

5. Protokoll nr 2-2021 fört vid styrelsemöte med Österlenhem AB den 4 mars 
2021.

6. Protokoll nr 2-2021 fört vid styrelsemöte med Tomelilla Industri AB den 4 
mars 2021.

7. Protokoll den 24 mars 2021, §§ 57-68 från kommunstyrelsens arbetsutskott.

8. Protokoll den 25 mars 2021, §§ 12-18 från Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd

9. Protokoll den 23 mars 2021, §§ 16-23 från kultur- och fritidsnämnden.
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10. Protokoll den 25 mars 2021, §§ 26-36 från vård och omsorgsnämnden.

11. Protokoll den 26 mars 2021, §§ 30-41 från samhällsbyggnadsnämnden.

12. Protokoll den 26 mars 2021, §§ 28-42 från familjenämnden.

13. Minnesanteckningar den 23 mars 2021 från Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund.

14. Protokoll den 8 april 2021, §§ 33-42 från styrelsemöte Österlen VA AB.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret den 15 april 2021, kanslichef Johan 
Linander.

Kommunledningskontoret

Johan Linander

Kanslichef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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