Tomelilla kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ledamöter kallas
Ersättare underrättas
Tid:

Onsdagen den 23 mars 2022 kl. 08.30

Plats:

Äppelkriget, Kommunhuset i Tomelilla

Kallelse med föredragningslista
Ärenden
1
2
3
4
5
6
7
8

Diarienr

Sidnr

2022/3
2021/200
2021/222
2021/209
2021/207
2021/208

3
4 - 23
24 - 54
55 - 78
79 - 95
96 - 113

9

Val av justerare
Ändringar i föredragningslistan
Dialoger och informationsärenden
Reglemente för revisorerna 2023-2026
Reglemente kommunstyrelsen 2023-2026
Reglemente samhällsbyggnadsnämnden 2023-2026
Reglemente byggnadsnämnden 2023-2026
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden 20232026
Reglemente vård och omsorgsnämnden 2023-2026

2021/205

10

Samhällsbetalda resor

2021/124

11

Svar på motion angående återbruk

2021/159

12

Motion angående barnfattigdom

2022/32

13

Anmälningsärenden

2022/4

114 133
134 136
137 142
143 144
145 146

Per-Martin Svensson (M)
Ordförande

Thomas Lindberg
Sekreterare
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Tomelilla kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.
Telefon 0417-182 93 Thomas Lindberg
E-post: kommun@tomelilla.se

2

Tomelilla den 14 mars 2022

Dnr KS 2022/3

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledning,
Samhällsbyggnad,
Kultur- och fritid
Besöksadress: Gustafs torg
16
273 80 Tomelilla
Växel 0417-180 00
Fax
0417-144 00
Bankgir 5346-0465
www.tomelilla.se
o

Dialoger och informationsärenden ksau den 23 mars
2022

Handläggare:
Johan Linander
Kanslichef
Direkt
Mobil
johan.linander@tomelilla.se

Ans
Ans
vari
vari
gTlf
gMo
n
bil

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till
handlingarna

Ärendebeskrivning
1. Kommunpolis Per Hansson och säkerhetssamordnare Niklas
Månsson kl. 08.30
2. Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
3. Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
- Ekonomiskt utfall 2021
4. HR-chef Johan Lexfors
- Lönekartläggning
- Kompetensförsörjningsplan
5. Tillväxt- och utvecklingschef Helena Berlin
- Redovisning elsparkcyklar
- Ferienaturvärdar
6. Socialchef Camilla Andersson
- Sjuksköterskesituationen
7. Planeringsingenjör Håkan Berggren
- Cykelvägar

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 14 mars 2022.
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Organisations- och arvodesberedningen
Plats och tid

Digitalt via Teams, den 19 januari 2022, kl. 15.00-17.00

Beslutande

Jörgen Prahl (M), ordförande
Tina Bergström-Darrell (S), vice ordförande
Per-Olof Örnsved (SD)
Ingvar Karlsson (C)
Claes Melin (MP)
Bo Herou (KD)

Övriga närvarande

Johan Linander, kanslichef och beredningens sekreterare
Sara Ek Svensson, praktikant

Utses att justera

Tina Bergström-Darrell (S)

Justerade paragrafer

§ 8-13

Justeringens plats
och tid

Digital justering

januari 2022

Underskrifter
Sekreterare
Johan Linander
Ordförande
Jörgen Prahl (M)
Justerare
Tina Bergström-Darrell (S)
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Ärenden vid dagens sammanträde med organisations- och
arvodesberedningen
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13

Kommunstyrelsens reglemente 2023-2026
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 2023-2026
Revisorernas reglemente 2023-2026
Byggnadsnämndens reglemente 2023-2026
Kultur- och fritidsnämnds reglemente 2023-2026
Vård och omsorgsnämndens reglemente 2023-2026
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Organisations- och arvodesberedningen § 10

Revisorernas reglemente 2023-2026
Organisations- och arvodesberedningens beslut
Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta revisorernas
reglemente för mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.147.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning för organisationsoch arvodesfrågor. Beredningen har vid flera tillfällen diskuterat revisorernas och nämndernas
reglementen. Den största föreslagna förändringen är att antalet revisorer utökas från 5 till 6.
Mindre förändringar har gjorts gällande kallelser till sammanträden. Ett antal punkter har lagts till som
en anpassning till redan gällande ordning, exempelvis att det är respektive företag som svarar för
kostnaderna för lekmannarevisionen samt sakkunniga biträden. Därtill har ett antal redaktionella
ändringar gjorts. I förslaget är det som markerats med röd text tillägg och gulmarkerad text är
borttaget.
Ekonomiska konsekvenser
En utökning av antalet revisorer till 6 innebär en ökning av de politiska kostnaderna. Vid beredningen
inför ett tidigare motionssvar framkom en ungefärlig kostnad på 57 tkr.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar barn nämnvärt.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön.
Uppföljning
Revisorernas och andra nämnders reglementen beslutas inför varje mandatperiod.

Beslutsunderlag
Utkast reglemente för revisorerna 2023-2026, handlingsid: Ks 2021.147.

Expediering
Kommunfullmäktige
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Beslutad av:
Datum:
Beslutsparagraf:
Börjar gälla:
Dokumentansvarig politisk instans:
Dokumentansvarig tjänsteperson:
Följs upp:

REGELDOKUMENT

Diarienummer:
Kommunal författningssamling
Nr

REGLEMENTE
REVISORERNA
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Tomelilla kommuns
styrdokument
Regeldokument
Regeldokument är dokument som talar om hur kommunen ska arbeta.
Regeldokument kan också vara lokala föreskrifter om olika bestämmelser
som kan påverka kommuninvånare eller företag.
REGELEMENTEN RIKTLINJER RUTINER

Målinriktade dokument
Målinriktade dokument visar vad kommunen vill uppnå, strävar efter eller har som mål.
VISION PROGRAM OCH STRATEGIER PLANER HANDLINGSPLANER
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Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och i annan tillämplig lagstiftning
gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Roll och uppdrag
Revisorerna och de sakkunniga som dessa anlitar (revisionen) är fullmäktiges och
ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den
verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag.
Revisionen fyller en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Granskningen
bidrar till legitimitet och förtroende åt verksamheten, samtidigt som den kan
synliggöra och förmedla väsentlig och nödvändig kritik. Granskningen bör också
generera bidrag till förbättring och utveckling.
Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer och
uppnår fullmäktiges beslut och mål, att detta sker inom givna ekonomiska ramar
och andra förutsättningar samt med en tillräcklig styrning och kontroll.
Revisorerna granskar och prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är
rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.
Revisorerna ska även fullgöra de uppdrag i övrigt som fullmäktige bestämmer.
Revisorerna har också uppgiften att granska verksamheten i kommunens företag,
genom de lekmannarevisorer och revisorer som fullmäktige utser i företagen.
Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende,
saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten.
Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till fullmäktige. I
revisionsberättelsen redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och
lämnar ett särskilt utlåtande om de tillstyrker att ansvarsfrihet ska beviljas eller
nekas. Revisorerna kan också rikta anmärkningar i sin revisionsberättelse. På
motsvarande sätt rapporterar lekmannarevisorer och revisorer i företagen – med
granskningsrapporter och revisionsberättelser.

§ 2 Formell reglering
För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta
reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.
Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 12.
Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Regler för revision
finns också i lagstiftning för andra företagsformer t ex stiftelselagen.
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Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande
förutsättningarna i det aktuella förbundet. God revisionssed i kommunal
verksamhet är de föredömliga och goda principer, förhållningssätt och
tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs.
God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns
förhållanden. Revisionsarbetet i kommunen ska bedrivas med utgångspunkt från
den goda sed som senast är uttolkad och uttryckt i skriften ”God revisionssed i
kommunal verksamhet” (Sveriges Kommuner och Landsting).
När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar
också regelverket för beslutsfattande mm i kommunallagen och kommunens
nämndreglemente. Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som gäller i
offentlig verksamhet –tryckfrihetsförordning, offentlighets- och sekretesslag,
förvaltningslag, dataskyddsförordningen, lagen om offentlig upphandling m fl.
Revisorerna har att följa kommunövergripande reglementen från fullmäktige.
Revisionen granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i speciallagstiftning,
som revisorerna behöver ha kännedom om, för insikt om hur dessa styr och
påverkar de organ revisorerna granskar.
Revisorerna ska självständigt planera och genomföra revisionen. Revisorerna ska
verka för enhetlighet och planmässighet i sitt arbete.

§ 3 Antal revisorer
Kommunen har sex revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en
mandatperiod. Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under
mandatperioden förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt.

§ 4 Organisation
Revisorerna arbetar med hela granskningsuppdraget i en samlad revision. Varje
revisor fullgör sitt uppdrag självständigt.

§ 5 Lekmannarevisorer/revisorer i kommunens företag och
stiftelser
För att främja ett fullt samordnat revisionsarbete utser fullmäktige samtliga
kommunens revisorer till lekmannarevisorer i aktiebolag samt revisorer i
kommunens stiftelser.
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§ 6 Ordförande
Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en sammankallande
ordförande och två vice ordförande. Uppdraget är att vara sammankallande
ordförande och leda gemensamma sammankomster och sammanträden.

§ 7 Uppdragstid
Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när
revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde
årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen. Det första året i
mandatperioden inleds med dubbla grupper revisorer.

§ 8 Tillkommande uppdrag
Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till
kommunen lämnade donationsstiftelser. Kommunens revisorer föreslår, efter
upphandling, godkända/auktoriserade revisorer till kommunens företag.

§ 9 Sakkunniga biträden
Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning
i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed.
Upphandling av extern revisionstjänst ska ske enligt lagen om offentlig
upphandling (LOU) och kommunens reglemente för upphandlingar.
Upphandlingen ska genomföras med hjälp av kommunens stödfunktion för
upphandling. Revisorerna och lekmannarevisorerna beslutar själva om
upphandling.

§ 10 Sakkunnigas rätt till upplysningar
Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om
revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder
revisorerna och lekmannarevisorerna.

§ 11 Beredning av revisorernas budget
Fullmäktiges presidium upprättar förslag till budget för revisorernas verksamhet.
Revisorerna gör framställning om budget till presidiet i den ordning som presidiet
lägger fast.
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§ 12 Lekmannarevisorernas budget
Respektive företag svarar för kostnaderna för lekmannarevisionen samt
sakkunniga biträden.

§ 13 Revisorernas förvaltningsbeslut
För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna
enligt de regler som gäller för en kommunal nämnd.

§ 14 Granskning av revisorernas ekonomi och förvaltning
Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av fullmäktiges presidium,
eller den individ eller grupp som fullmäktiges presidium utser. Revisorerna
lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning.

§ 15 Revisorernas sammankomster och sammanträden
Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till
sammanträden i ärenden om sin förvaltning. Kallelsen anger tid och plats för
mötet och ska skickas elektroniskt senast sex dagar före sammanträdesdagen.
Ordföranden får kalla även sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i
fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster.
Revisor får om särskilda skäl föreligger delta i sammankomst eller sammanträde
på distans. Revisor som önskar delta på distans anmäler detta till ordföranden som
avgör om så är möjligt. Deltagande på distans kan endast ske om det finns ljudoch bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att alla närvarande kan se och
höra varandra på lika villkor.
Kommunens kansliavdelning ansvarar för revisorernas administration vilket
inkluderar att upprätta och distribuera kallelser och handlingar, skriva protokoll,
distribuera beslut, diarieföring samt all övrig administration som inte avser
granskning.

§ 16 Minnesanteckningar
Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i
granskningsarbetet. Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas.
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§ 17 Protokoll
De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i
protokoll. Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas. Protokollet justeras av
ordföranden och ytterligare en revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i
protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan
revisorerna justerar den.

§ 18 Skrivelse från revisorerna
En skrivelse eller motsvarande i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att
alla revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av den/de som
revisorerna utser.

§ 19 Revisorerna och fullmäktiges presidium
Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst
två gånger varje år.

§ 20 Revisorerna och fullmäktige
Revisorerna närvarar vid fullmäktiges möten för att på fullmäktiges eller
revisorernas initiativ informera om revisionen samt svara på frågor.

§ 21 Revisorernas initiativrätt och obligatorisk rapportering
Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige med anledning av sin granskning
och om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande
svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att
beredning har skett. Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser med
anledning av sin granskning, när de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande
svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt.
Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit
misstanke om brott av förmögenhetsrättslig karaktär eller att allmän
förvaltningsdomstols avgörande har åsidosatts. Om berörd nämnd inte vidtar
tillfredsställande åtgärder med anledning därav rapporterar revisorerna till
fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till
behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.
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§ 22 Löpande rapportering i fullmäktige
Revisionens granskningar rapporteras löpande i fullmäktige. I revisionsberättelsen
förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäktige och som formellt hör till
revisionsberättelsen.

§ 23 Uttalande om delårsrapport
Revisorernas utlåtande om delårsrapporten ska lämnas till fullmäktige senast två
veckor efter det att styrelsen överlämnat delårsrapporten till fullmäktige och
revisorerna.

§ 24 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige senast tre veckor efter det att
styrelsen överlämnat årsredovisningen till fullmäktige och revisorerna.

§ 25 Granskningsrapporter
Revisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt
som fullmäktige bestämmer.

§ 26 Personuppgiftsansvar
Revisorerna är dataskyddsansvariga enligt dataskyddsförordningen (förordning
EU/2016/679) för behandling av personuppgifter inom sitt verksamhetsområde.

§ 27 Revisorernas arkiv
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av
fullmäktige fastställt arkivreglemente.

§ 28 Reglementets giltighet
Reglementet gäller från den 1 januari 2023 för då tillträdande revisorskollegium.
Valda revisorer för mandatperioden 2019-2022 fortsätter sitt arbete med
granskning av 2022 års årsredovisning under första tertialet 2023, men under det
reglemente som är antaget för mandatperioden 2019-2022.
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TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr C 22:x
Kf § xx/2022

Dnr KS 2021.

Revisionsreglemente
Antagen av kommunfullmäktige den xx 2022, Kf § xx
Gäller från den 1 januari 2023.
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig tjänsteman: Kommundirektör
Uppföljning: En gång per mandatperiod eller oftare vid behov.

Rött är tillagt och gult tas bort!

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och i annan tillämplig lagstiftning gäller
bestämmelserna i detta reglemente.
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§ 1 Roll och uppdrag
Revisorerna och de sakkunniga som dessa anlitar (revisionen) är fullmäktiges och ytterst
medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet
som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen fyller en
viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Granskningen bidrar till legitimitet och
förtroende åt verksamheten, samtidigt som den kan synliggöra och förmedla väsentlig
och nödvändig kritik. Granskningen bör också generera bidrag till förbättring och
utveckling.
Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer och uppnår
fullmäktiges beslut och mål, att detta sker inom givna ekonomiska ramar och andra
förutsättningar samt med en tillräcklig styrning och kontroll. Revisorerna granskar och
prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen
som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna ska även fullgöra de uppdrag i övrigt
som fullmäktige bestämmer.
Revisorerna har också uppgiften att granska verksamheten i kommunens företag, genom
de lekmannarevisorer och revisorer som fullmäktige utser i företagen.
Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och
integritet främja, granska och bedöma verksamheten.
Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till fullmäktige. I revisionsberättelsen
redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och lämnar ett särskilt utlåtande om
de tillstyrker att ansvarsfrihet ska beviljas eller nekas. Revisorerna kan också rikta
anmärkningar i sin revisionsberättelse. På motsvarande sätt rapporterar
lekmannarevisorer och revisorer i företagen – med granskningsrapporter och
revisionsberättelser.
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§ 2 Formell reglering
För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente
samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.
Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 12.
Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Regler för revision finns
också i lagstiftning för andra företagsformer t ex stiftelselagen.
Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande
förutsättningarna i det aktuella förbundet. God revisionssed i kommunal verksamhet är
de föredömliga och goda principer, förhållningssätt och tillvägagångssätt som är allmänt
vedertagna när kommunal revision utförs. God revisionssed i kommunal verksamhet
utgår från den kommunala sektorns förhållanden. Revisionsarbetet i kommunen ska
bedrivas med utgångspunkt från den goda sed som senast är uttolkad och uttryckt i
skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet” (Sveriges Kommuner och
Landsting).
När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också
regelverket för beslutsfattande mm i kommunallagen och kommunens nämndreglemente.
Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som gäller i offentlig verksamhet –
tryckfrihetsförordning, offentlighets- och sekretesslag, förvaltningslag,
dataskyddsförordningen, lagen om offentlig upphandling m fl. Revisorerna har att följa
kommunövergripande reglementen från fullmäktige.
Revisionen granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i speciallagstiftning, som
revisorerna behöver ha kännedom om, för insikt om hur dessa styr och påverkar de
organ revisorerna granskar.
Revisorerna ska självständigt planera och genomföra revisionen. Revisorerna ska verka
för enhetlighet och planmässighet i sitt arbete.

§ 3 Antal revisorer
Kommunen har sex revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en
mandatperiod.
Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden
förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt.

§ 4 Organisation
Revisorerna arbetar med hela granskningsuppdraget i en samlad revision. Varje revisor
fullgör sitt uppdrag självständigt.
3
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§ 5 Lekmannarevisorer/revisorer i kommunens företag och
stiftelser
För att främja ett fullt samordnat revisionsarbete utser fullmäktige samtliga kommunens
revisorer till lekmannarevisorer i aktiebolag samt revisorer i kommunens stiftelser.

§ 6 Ordförande
Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en sammankallande ordförande
och två vice ordförande. Uppdraget är att vara sammankallande ordförande och leda
gemensamma sammankomster och sammanträden.

§ 7 Uppdragstid
Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna
under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet
och avlämnat revisionsberättelsen. Det första året i mandatperioden inleds med dubbla
grupper revisorer.

§ 8 Tillkommande uppdrag
Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till kommunen
lämnade donationsstiftelser.
Kommunens revisorer föreslår, efter upphandling, godkända/auktoriserade revisorer till
kommunens företag.

§ 9 Sakkunniga biträden
Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den
omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed.
Upphandling av extern revisionstjänst ska ske enligt lagen om offentlig upphandling
(LOU) och kommunens reglemente för upphandlingar. Upphandlingen ska genomföras
med hjälp av kommunens stödfunktion för upphandling. Revisorerna och
lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling.

4
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§ 10 Sakkunnigas rätt till upplysningar
Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om revisorernas
rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och
lekmannarevisorerna.

§ 11 Beredning av revisorernas budget
Fullmäktiges presidium upprättar förslag till budget för revisorernas verksamhet.
Revisorerna gör framställning om budget till presidiet i den ordning som presidiet lägger
fast.

§ 12 Lekmannarevisorernas budget
Fullmäktige svarar för kostnaderna för lekmannarevisionen i aktiebolagen och revisorerna
i stiftelserna. Respektive företag svarar för kostnaderna för lekmannarevisionen samt
sakkunniga biträden.

§ 13 Revisorernas förvaltningsbeslut
För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt
de regler som gäller för en kommunal nämnd.

§ 14 Granskning av revisorernas ekonomi och förvaltning
Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av fullmäktiges presidium, eller den
individ eller grupp som fullmäktiges presidium utser.
Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning.

§ 15 Revisorernas sammankomster och sammanträden
Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till
sammanträden i ärenden om sin förvaltning. Kallelsen anger tid och plats för mötet och
ska skickas elektroniskt senast sex dagar före sammanträdesdagen. Den kan ske skriftligt
eller elektroniskt.
Ordföranden får kalla även sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i
fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster.

5
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Revisor får om särskilda skäl föreligger delta i sammankomst eller sammanträde på
distans. Revisor som önskar delta på distans anmäler detta till ordföranden som avgör om
så är möjligt. Deltagande på distans kan endast ske om det finns ljud- och bildöverföring i
realtid och på ett sådant sätt att alla närvarande kan se och höra varandra på lika villkor.
Rent administrativa arbetsuppgifter, som exempelvis utskick av kallelser, bokning av
sammanträdeslokal med mera, ska utföras av kommunens kansliavdelning.
Kommunens kansliavdelning ansvarar för revisorernas administration vilket inkluderar att
upprätta och distribuera kallelser och handlingar, skriva protokoll, distribuera beslut,
diarieföring samt all övrig administration som inte avser granskning.

§ 16 Minnesanteckningar
Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet.
Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas.

§ 17 Protokoll
De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll.
Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas.
Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en revisor. Revisorerna kan besluta att
en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan
revisorerna justerar den.

§ 18 Skrivelse från revisorerna
En skrivelse eller motsvarande i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla
revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av den/de som revisorerna
utser.

§ 19 Revisorerna och fullmäktiges presidium
Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst två gånger
varje år.

§ 20 Revisorerna och fullmäktige
Revisorerna närvarar vid fullmäktiges möten för att på fullmäktiges eller revisorernas
initiativ informera om revisionen samt svara på frågor.
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§ 21 Revisorernas initiativrätt och obligatorisk rapportering
Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige med anledning av sin granskning och om sin
förvaltning, när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana
ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.
Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser med anledning av sin granskning,
när de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att sådana ärenden tas
upp till behandling så snart som möjligt.
Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit misstanke om
brott av förmögenhetsrättslig karaktär eller att allmän förvaltningsdomstols avgörande
har åsidosatts. Om berörd nämnd inte vidtar tillfredsställande åtgärder med anledning
därav rapporterar revisorerna till fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att
sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.

§ 22 Löpande rapportering i fullmäktige
Revisionens granskningar rapporteras löpande i fullmäktige. I revisionsberättelsen
förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäktige och som formellt hör till
revisionsberättelsen.

§ 23 Uttalande om delårsrapport
Revisorernas utlåtande om delårsrapporten ska lämnas till fullmäktige senast två
veckor efter det att styrelsen överlämnat delårsrapporten till fullmäktige och revisorerna.

§ 24 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige senast tre veckor efter det att styrelsen
överlämnat årsredovisningen till fullmäktige och revisorerna.

§ 25 Granskningsrapporter
Revisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som
fullmäktige bestämmer.

§ 26 Personuppgiftsansvar
Revisorerna är dataskyddsansvariga enligt dataskyddsförordningen (förordning
EU/2016/679) för behandling av personuppgifter inom sitt verksamhetsområde.
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§ 27 Revisorernas arkiv
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmäktige
fastställt arkivreglemente.

§ 28 Reglementets giltighet
Reglementet gäller från den 1 januari 2023 för då tillträdande revisorskollegium. Valda
revisorer för mandatperioden 2019-2022 fortsätter sitt arbete med granskning av 2022 års
årsredovisning under första tertialet 2023, men under det reglemente som är antaget för
mandatperioden 2019-2022.

8
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Organisations- och arvodesberedningen
Plats och tid

Digitalt via Teams, den 19 januari 2022, kl. 15.00-17.00

Beslutande

Jörgen Prahl (M), ordförande
Tina Bergström-Darrell (S), vice ordförande
Per-Olof Örnsved (SD)
Ingvar Karlsson (C)
Claes Melin (MP)
Bo Herou (KD)

Övriga närvarande

Johan Linander, kanslichef och beredningens sekreterare
Sara Ek Svensson, praktikant

Utses att justera

Tina Bergström-Darrell (S)

Justerade paragrafer

§ 8-13

Justeringens plats
och tid

Digital justering

januari 2022

Underskrifter
Sekreterare
Johan Linander
Ordförande
Jörgen Prahl (M)
Justerare
Tina Bergström-Darrell (S)
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Ärenden vid dagens sammanträde med organisations- och
arvodesberedningen
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13

Kommunstyrelsens reglemente 2023-2026
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 2023-2026
Revisorernas reglemente 2023-2026
Byggnadsnämndens reglemente 2023-2026
Kultur- och fritidsnämnds reglemente 2023-2026
Vård och omsorgsnämndens reglemente 2023-2026
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Organisations- och arvodesberedningen § 8

Kommunstyrelsens reglemente 2023-2026
Organisations- och arvodesberedningens beslut
Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta
kommunstyrelsens reglemente för mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.143.

Reservation
Tina Bergström-Darrell (S) och Claes Melin (MP) reserverar sig till förmån för att plan- och
exploatering, bostadsförsörjning, internetkommunikation och likartade frågor ska ligga under
samhällsbyggnadsnämndens ansvar.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning för organisationsoch arvodesfrågor. Beredningen har vid flera tillfällen diskuterat kommunstyrelsens och andra
nämnders reglementen.
Majoriteten i beredningen står bakom föreliggande förslag som bland annat innebär att ansvar för
bostadsförsörjning, kommunikationsinfrastruktur, exploateringsverksamhet och ingående av arrenden
och liknande flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.
Ansvaret för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd flyttas från kommunstyrelsen till vård och
omsorgsnämnden.
Mindre förändringar har gjorts gällande kallelser till sammanträden. Ett antal punkter har lagts till som
en anpassning till redan gällande ordning. Därtill har ett antal redaktionella ändringar gjorts. I förslaget
är det som markerats med röd text tillägg och gulmarkerad text är borttaget.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att ändringarna i kommunstyrelsens reglemente innebär några
ekonomiska konsekvenser.
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§ 8 forts.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar barn nämnvärt.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön.
Uppföljning
Kommunstyrelsens och andra nämnders reglementen beslutas inför varje mandatperiod.

Beslutsunderlag
Utkast reglemente för kommunstyrelsen 2023-2026, handlingsid: Ks 2021.143.

Förslag till beslut under sammanträdet
Bo Herou (KD), Jörgen Prahl (M), Ingvar Karlsson (C) och Per-Olof Örnsved (SD) yrkar bifall till
utskickat förslag med vissa redaktionella ändringar som diskuteras fram under sammanträdet och
införs i dokumentet, handlingsid: Ks 2021.143.

Tina Bergström-Darrell (S) och Claes Melin (MP) yrkar att plan- och exploatering, bostadsförsörjning,
internetkommunikation och likartade frågor ska ligga under samhällsbyggnadsnämndens ansvar.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att organisations- och arvodesberedningen beslutar i
enlighet med Bo Herou med fleras förslag.

Expediering
Kommunfullmäktige
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Beslutad av:
Datum:
Beslutsparagraf:
Börjar gälla:
Dokumentansvarig politisk instans:
Dokumentansvarig tjänsteperson:
Följs upp:

REGELDOKUMENT

Diarienummer:
Kommunal författningssamling
Nr

REGLEMENTE FÖR
KOMMUNSTYRELSEN
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Tomelilla kommuns
styrdokument
Regeldokument
Regeldokument är dokument som talar om hur kommunen ska arbeta.
Regeldokument kan också vara lokala föreskrifter om olika bestämmelser
som kan påverka kommuninvånare eller företag.
REGELEMENTEN RIKTLINJER RUTINER

Målinriktade dokument
Målinriktade dokument visar vad kommunen vill uppnå, strävar efter eller har som mål.
VISION PROGRAM OCH STRATEGIER PLANER HANDLINGSPLANER
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Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och i annan tillämplig lagstiftning
gäller bestämmelserna i detta reglemente. Styrelsen ansvarar för i detta
reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan
nämnd.

Ledningsfunktionen
1 § Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har
det operativa ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi.
Kommunstyrelsen leder och samordnar planering, genomförande och uppföljning
av kommunens ekonomi och verksamheter.
Direkt under kommunstyrelsen lyder den kommunala verksamhetsorganisationen.
Kommunstyrelsen ansvarar för drift av de kommunala verksamheter som enligt
lagstiftning och detta reglemente lyder under kommunstyrelsen.
2 § I kommunstyrelsens lednings- och samordningsfunktion ingår:
•

Utveckling av den kommunala demokratin.

•

Kontinuerlig uppföljning av kommunens utveckling och ekonomiska
ställning så att en god ekonomisk hushållning upprätthålls både i den
egna verksamheten och i de kommunala verksamheter som bedrivs
genom andra juridiska personer.

•

Ledning samordning och utveckling av personalpolitiken.

•

Främjande av en god trafikförsörjning och trafikpolitik, samt samarbete
med regionala och statliga aktörer i detta syfte.

•

Reformering och ajourhållning av det kommunala regelverket.

•

Ledning och samordning av arbetet med att effektivisera den
kommunala verksamheten och de administrativa rutinerna.

•

Ledning och samordning av verksamhet och utveckling inom ITområdet.

•

Ledning och samordning av brukarinflytande inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde.
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•

Ansvar för och bevakning av kommunens intressen i Region Skåne,
Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK), Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund, Ystad-Österlenregionens miljöförbund,
Österlens folkhögskola, Biogas Ystad Österlen, Österlens kommunala
renhållnings AB och Österlen VA AB.

•

Ansvar för och bevakning av kommunens intressen i de kommunala
frågor, som följer av Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen
(EU), såvida detta inte ankommer på annan.

Styrfunktionen
3 § I kommunstyrelsens styrfunktion ingår följande:
Ledning och samordning av det operativa arbetet med övergripande mål, riktlinjer
och ramar för styrningen av den kommunala verksamheten samt göra för
ändamålen erforderliga framställningar till kommunfullmäktige och andra
myndigheter, vilka inte är förbehållna andra organ.
Övervaka att kommunfullmäktiges beslut verkställs och efterlevs samt att
kommunens löpande förvaltning och ekonomi handhas på ett rationellt och
effektivt sätt.
Vid behov besluta om omfördelning av budget mellan verksamheterna.
Ha fortlöpande uppsikt över och insyn i de företag som kommunen helt eller
delvis äger eller annars har intresse i, främst vad avser ändamål, ekonomi och
efterlevnad av ägardirektiv, men också vad avser övriga förhållanden som kan
vara av betydelse för kommunen.
Tillvarata och bevaka kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor
och andra liknande fora, där kommunen genom ägande eller på annat sätt har
intressen att bevaka.
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Beslutsbefogenheter vid extraordinär händelse
4 § Då en extraordinär händelse inträffar får krisledningsnämnden helt eller delvis
ta över kommunstyrelsens verksamhet.

Ekonomisk förvaltning
5 § Kommunstyrelsen ska handha och ansvara för kommunens medelsförvaltning
och därvid följa kommunallagen, av kommunfullmäktige beslutade direktiv och
andra föreskrifter för ändamålet.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår
också att bevaka att kommunens intäkter inflyter, att betalningar sker i rätt tid
samt att vidtaga nödvändiga åtgärder för att inkassera fordringar, som förfallit till
betalning.
Kommunstyrelsen ska tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är
tillgodosett.
Kommunstyrelsen samordnar upphandlingar av kommunövergripande karaktär
och ska därvid tillse att lagstiftning och upphandlingsreglemente efterlevs.
Inom sitt verksamhetsområde ska kommunstyrelsen svara för förekommande
donations- och stiftelseförvaltning inkl. utdelning.
Kommunstyrelsen får besluta om avvikelse från av kommunfullmäktige
fastställda taxor och avgifter, om det i ett enskilt ärende föreligger särskilda
omständigheter. Ett sådant beslut ska anmälas till kommunfullmäktige.

Personalpolitik
6 § Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan och pensionsmyndighet och
ska därvid handha frågor som rör förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess anställda.
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Kommunstyrelsen ska med bindande verkan, genom kollektivavtal eller på annat
sätt, reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och
dess anställda.
Kommunstyrelsen ska på kommunens vägnar förhandla enligt gällande
lagstiftning om förhandlingsrätt och förhandlingsskyldighet.
Kommunstyrelsen beslutar om stridsåtgärder.
Kommunstyrelsen avgör frågor om tolkning och tillämpning av lagar, avtal och
övriga bestämmelser som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare
och dess anställda.
Kommunstyrelsen ansvarar för samt leder och samordnar kommunens
personalpolitik. Kommunstyrelsen ska vidare verka och svara för samordning och
utveckling av personaladministration, samt fastställa riktlinjer för personal- och
lönepolitik.

Övrig verksamhet
7 § Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter som civilförsvarsnämnd.
I kommunstyrelsens uppgifter ingår även följande:
•

Att svara för ledning och samordning av informationsverksamheten och
ansvara för kommunens centrala marknadsförings- och
informationsverksamhet.

•

Att ansvara för sysselsättnings- och näringslivsfrågor och för åtgärder i
syfte att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen.

•

Att ansvara för turismfrågor.

•

Att ansvara för övergripande hållbarhetsfrågor.

•

Att ansvara för bostadsförsörjning.

•

Att ansvara för frågor som rör internetuppkoppling och annan
kommunikationsinfrastruktur.
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•

Att i den mån det inte strider mot av fullmäktige fattade beslut köpa och
sälja fast egendom.

•

Att företräda kommunen och dess rätt vid lantmäteriförrättningar samt, i
samband med sådana förrättningar, ingå erforderliga avtal.

•

Att samordna kommunens exploateringsverksamhet samt ingå
exploateringsavtal.

•

Att ingå avtal om arrende, tomträtt, servitut eller annan upplåtelseform
avseende kommunägd fast egendom.

•

Att ingå avtal om arrende eller annan upplåtelseform avseende annans
fasta egendom.

•

Att ansöka om statsbidrag, EU-bidrag, regionbidrag eller motsvarande
som innebär kommunal medfinansiering eller tillsättande av nya tjänster.

•

Att vara kommunens arkivmyndighet.

•

Att ansvara för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och
se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.

•

Att ansvara för kommunens officiella digitala anslagstavla.

•

Att inom sitt eget verksamhetsområde besluta i ärenden om utlämnande
av allmänna handlingar.

•

Att ansvara för utformningen av kommunens administrativa regelverk.

•

Att ansvara om kommunens personaladministrativa system,
ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, epostsystem och andra
centrala system.

•

Att ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen.

•

Att ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585)
följs samt ansvar för kommunens systematiska
informationssäkerhetsarbete.

•

Att vara personuppgiftsansvarig enligt EU: s dataskyddsförordning med
efterföljande nationell lagstiftning.

Kommunstyrelsen ansvarar i övrigt för de förvaltnings- och
verkställighetsuppgifter som inte ankommer på annat organ.
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Delegering från kommunfullmäktige
8 § Kommunstyrelsen får vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de
riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat och med särskilt beaktande av de
föreskrifter som fullmäktige beslutat beträffande säkerhet.
Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan och
bevakar dess rätt inför domstolar och andra myndigheter i mål och ärenden där det
ankommer på kommunstyrelsen att föra sådan talan. I detta sammanhang har
kommunstyrelsen rätt att träffa avtal om betalning av fordran, anta eller förkasta
ackord samt ingå förlikning.
Kommunstyrelsen får med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd
mot olyckor meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus
samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand.
Kommunstyrelsen avger yttranden, som ankommer på fullmäktige i de fall dessa
inte är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kan
kommunfullmäktiges beslut inte avvaktas får kommunstyrelsen besluta även i
dessa ärenden.
9 § Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter vad avser den fysiska
planeringen. Detta gäller exempelvis översiktsplanering, regionplanering och
länsplanering. Kommunstyrelsen ansvar även för exploateringsverksamhet och
bostadsförsörjning.
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens detaljplanering. I uppdraget ingår att
ge förvaltningen i uppdrag att för prövning utarbeta förslag till nya detaljplaner,
samt att besluta om samråd, granskningsförfarande och antagande av kommunens
detaljplaner.
Trots ovanstående stadganden om detaljplanering, ska detaljplaner som inte är
förenliga med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 3

9 (16)

36

kap. 16 § PBL, är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor
betydelse, eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, även
fortsättningsvis antagas av kommunfullmäktige.

Ansvar och rapporteringsskyldighet
10 § Kommunstyrelsen ska tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
lagstiftning, rättspraxis samt kommunfullmäktiges beslut.
Kommunstyrelsen ska regelbundet till kommunfullmäktige rapportera och
redovisa hur verksamheten utvecklas och bedrivs samt hur den ekonomiska
ställningen förändras under budgetåret.

Kommunstyrelsens arbetsformer
Sammansättning
11 § Kommunstyrelsen består av tretton ledamöter och tretton ersättare. Förutom
ordförande ska det finnas en förste vice och en andre vice ordförande. Posten som
andre vice ordföranden ska tillfalla ett parti eller valsamverkansblock, som inte
innehar ordförandeposten.

Ersättarnas tjänstgöring i styrelse och utskott
12 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Ersättare i kommunstyrelsens utskott ska närvara vid utskottets sammanträden
endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra om inte annat beslutas av utskottet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att yttra sig under sammanträdet och få sin
mening antecknad till protokollet.
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Om inte ersättarna i kommunstyrelsen väljs proportionellt ska ersättarna
tjänstgöra enligt den av fullmäktige bestämda ordningen.
Ersättare i utskottet ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid
valet bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas, får en
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en
ersättare som kommer längre ner i ordningen.

Växeltjänstgöring
13 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot som
har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat
styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare
14 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens/utskottets sekreterare, som
kallar ersättare.

Ersättare för ordföranden i styrelse och utskott
15 § Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt
sammanträde eller i en del av ett sammanträde, utser styrelsen/utskottet en annan
ledamot att tillfälligt vara ordförande och fullgöra ordförandens uppgifter. Den till
åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige ordföranden
har utsetts.
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Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget under längre tid än en månad får styrelsen utse en annan ledamot att
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträden
Tidpunkt
16 § Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer.
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när
minst 1/3 av ledamöterna begär att ett sammanträde ska hållas i enlighet 6 kap 23
§ kommunallagen.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden i kommunstyrelsen eller
utskottet, efter samråd med vice ordförandena, ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för ett sammanträde.

Kallelse
17 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska senast sex dagar före sammanträdesdagen på ett lämpligt sätt
(digitalt genom kommunens möteshantering eller via e-post) tillställas varje
ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid
sammanträdet.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen.
l undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
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När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
den till åldern äldste ledamoten göra detta.

Handläggning
18 § Utskottet får handlägga ärenden när tre ledamöter eller tjänstgörande
ersättare är närvarande. Om en ledamot i utskottet begär det ska ärendet
överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Ordföranden
19 § Det åligger kommunstyrelsens ordförande att
•

närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela
verksamhet,

•

med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling
och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta
initiativ i dessa frågor,

•

främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga
nämnder samt

•

representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter,
konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i
ett särskilt fall.

Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med övriga nämnder,
utskott och beredningar. Ordföranden får därvid delta i överläggningarna men inte
i besluten. Ordföranden har rätt att få sin mening antecknad till protokollet.
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Justering av protokoll
20 § Protokoll i styrelsen och utskottet justeras digitalt av ordföranden och en
ledamot.
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Kommunstyrelsen och utskottet kan besluta att en paragraf i protokollet ska
justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligen innan den justeras.

Reservation
21 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas minst tre
dagar före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Har inte
tidpunkt för justering fastställts ska motiveringen lämnas senast tre dagar efter
sammanträdet.

Delgivning
22 § Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, 1:e eller 2:e vice
ordföranden, kommunchefen eller annan anställd som styrelsen bestämmer.

Undertecknande av handlingar
23 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av förste eller andre vice
ordföranden och kontrasigneras av kommunchefen eller kommunstyrelsens
sekreterare såvida inte annat bestäms genom delegation.
l övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar.
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av utskottet ska undertecknas
av ordföranden eller vid förfall för denne av förste eller andre vice ordföranden
och kontrasigneras av utskottets sekreterare såvida inte annat bestäms genom
delegation.

Arbetsutskottet
24 § Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott som består av fyra
ledamöter och lika många ersättare.
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25 § Kommunstyrelsen väljer, för den tid styrelsen bestämmer, bland utskottets
ledamöter en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.
26 § De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen bör beredas av utskottet
om beredning behövs.
När ärendet beretts bör utskottet lägga fram förslag till beslut.
Utskottets protokoll ska snarast anmälas till kommunstyrelsen.
27 § Från kommunens nämnder, beredningar, utskott och anställda får
kommunstyrelsen och dess utskott infordra nödvändiga yttranden och
upplysningar.
Vid beredning av ärenden, som också berör annan nämnds verksamhetsområde,
får utskottet adjungera representanter från berörd nämnd. De adjungerade
ledamöterna får yttra sig i utskottet men inte delta i dess beslut och inte heller få
sin mening antecknad till protokollet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 28 Kommunstyrelsens arbetsutskott ska inför kommunstyrelsen bereda ärenden
angående tillväxtfrågor, detaljplanering, den långsiktiga planeringen av
kommunens ekonomi, övergripande hållbarhetsfrågor och övergripande planering
av den lokala trafikförsörjningen (inkl. särskild kollektivtrafik). Likaså ska
utskottet bereda andra ärenden avseende kommunens långsiktiga planering, vilka
hänskjutits till utskottet.
Arbetsutskottet bereder och handlägger kommunens personalfrågor.
Arbetsutskottet är förhandlingsdelegation och pensionsmyndighet.
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Arbetsutskottet är även budgetberedning och ska upprätta förslag till årsbudget
(inkl. ekonomiska ramar), taxor, flerårsbudget samt årsredovisning med mera för
kommunens totala verksamhet.
Arbetsutskottet fullgör kommunens uppgifter avseende:
•

Löpande frågor om kommunikationer och trafikförsörjning.

•

Lönefrågor i samband med förtroendeuppdrag för anställd.

•

Tolkning av reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda i
Tomelilla kommun mandatperioden 2023-2026.

•

Sysselsättnings-, näringslivs- och turismfrågor.

•

Marknadsföring och information.

Vidare ska utskottet fatta beslut i sådana ärenden, som med stöd av delegation kan
ha överlämnats till detsamma.
Slutligen ska utskottet bereda/handlägga andra ärenden vilka till sin art är
jämförliga med ovan angivna.

Distansdeltagande
§ 29 Kommunstyrelsen och arbetsutskottet får, om särskilda skäl föreligger,
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
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Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och i annan tillämplig lagstiftning gäller
bestämmelserna i detta reglemente. Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna
uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd.
Ledningsfunktionen
1§
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har det
operativa ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi.
Kommunstyrelsen leder och samordnar planering, genomförande och uppföljning av
kommunens ekonomi och verksamheter.
Direkt under kommunstyrelsen lyder den kommunala verksamhetsorganisationen.
Kommunstyrelsen ansvarar för drift av de kommunala verksamheter som enligt
lagstiftning och detta reglemente lyder under kommunstyrelsen.
2§
I kommunstyrelsens lednings- och samordningsfunktion ingår:
• Utveckling av den kommunala demokratin.
• Kontinuerlig uppföljning av kommunens utveckling och ekonomiska ställning så
att en god ekonomisk hushållning upprätthålls både i den egna verksamheten och i
de kommunala verksamheter som bedrivs genom andra juridiska personer.
• Ledning samordning och utveckling av personalpolitiken.
• Främjande av en god trafikförsörjning och trafikpolitik, samt samarbete med
regionala och statliga aktörer i detta syfte.
• Reformering och ajourhållning av det kommunala regelverket.
• Ledning och samordning av arbetet med att effektivisera den kommunala
verksamheten och de administrativa rutinerna.
• Ledning och samordning av verksamhet och utveckling inom IT-området.
• Ledning och samordning av brukarinflytande inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde.
• Ansvar för och bevakning av kommunens intressen i Region Skåne, Sydöstra
Skånes Samarbetskommitté (SÖSK), Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, Sydöstra
Skånes Räddningstjänstförbund, Ystad-Österlenregionens miljöförbund, Österlens
folkhögskola, Biogas Ystad Österlen, Österlens kommunala renhållnings AB och
Österlen VA AB.
• Ansvar för och bevakning av kommunens intressen i de kommunala frågor, som
följer av Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen (EU), såvida detta inte
ankommer på annan.
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Styrfunktionen
3§
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår följande:
Ledning och samordning av det operativa arbetet med övergripande mål, riktlinjer och
ramar för styrningen av den kommunala verksamheten samt göra för ändamålen
erforderliga framställningar till kommunfullmäktige och andra myndigheter, vilka inte är
förbehållna andra organ.
Övervaka att kommunfullmäktiges beslut verkställs och efterlevs samt att kommunens
löpande förvaltning och ekonomi handhas på ett rationellt och effektivt sätt.
Vid behov besluta om omfördelning av budget mellan verksamheterna.
Ha fortlöpande uppsikt över och insyn i de företag, som kommunen helt eller delvis äger
eller annars har intresse i, främst vad avser ändamål, ekonomi och efterlevnad av
ägardirektiv, men också vad avser övriga förhållanden som kan vara av betydelse för
kommunen.
Tillvarata och bevaka kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra
liknande fora, där kommunen genom ägande eller på annat sätt har intressen att bevaka.
Beslutsbefogenheter vid extraordinär händelse
4§
Då en extraordinär händelse inträffar får krisledningsnämnden helt eller delvis ta över
kommunstyrelsens verksamhet.
Ekonomisk förvaltning
5§
Kommunstyrelsen ska handha och ansvara för kommunens medelsförvaltning och därvid
följa kommunallagen, av kommunfullmäktige beslutade direktiv och andra föreskrifter för
ändamålet.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också
att bevaka att kommunens intäkter inflyter, att betalningar sker i rätt tid samt att vidtaga
nödvändiga åtgärder för att inkassera fordringar, som förfallit till betalning.
Kommunstyrelsen ska tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett.
Kommunstyrelsen samordnar upphandlingar av kommunövergripande karaktär och ska
därvid tillse att lagstiftning och upphandlingsreglemente efterlevs.
3
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Inom sitt verksamhetsområde ska kommunstyrelsen svara för förekommande donationsoch stiftelseförvaltning inkl. utdelning.
Kommunstyrelsen får besluta om avvikelse från av kommunfullmäktige fastställda taxor
och avgifter, om det i ett enskilt ärende föreligger särskilda omständigheter. Ett sådant
beslut ska anmälas till kommunfullmäktige.
Personalpolitik
6§
Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan och pensionsmyndighet och ska därvid
handha frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
anställda.
Kommunstyrelsen ska med bindande verkan, genom kollektivavtal eller på annat sätt,
reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
anställda.
Kommunstyrelsen ska på kommunens vägnar förhandla enligt gällande lagstiftning om
förhandlingsrätt och förhandlingsskyldighet.
Kommunstyrelsen beslutar om stridsåtgärder.
Kommunstyrelsen avgör frågor om tolkning och tillämpning av lagar, avtal och övriga
bestämmelser som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
anställda.
Kommunstyrelsen ansvarar för samt leder och samordnar kommunens personalpolitik.
Kommunstyrelsen ska vidare verka och svara för samordning och utveckling av
personaladministration, samt fastställa riktlinjer för personal- och lönepolitik.
Övrig verksamhet
7§
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter som civilförsvarsnämnd.
I kommunstyrelsens uppgifter ingår även följande:
• Att svara för ledning och samordning av informationsverksamheten och ansvara
för kommunens centrala marknadsförings- och informationsverksamhet.
• Att ansvara för sysselsättnings- och näringslivsfrågor och för åtgärder i syfte att
allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen.
• Att ansvara för turismfrågor.
• Att ansvara för övergripande hållbarhetsfrågor.
• Att ansvara för bostadsförsörjning.
4
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• Att ansvara för frågor som rör internetuppkoppling och annan
kommunikationsinfrastruktur.
• Att i den mån det inte strider mot av fullmäktige fattade beslut köpa och sälja fast
egendom.
• Att företräda kommunen och dess rätt vid lantmäteriförrättningar samt, i samband
med sådana förrättningar, ingå erforderliga avtal.
• Att samordna kommunens exploateringsverksamhet samt ingå exploateringsavtal.
• Att ingå avtal om arrende, tomträtt, servitut eller annan upplåtelseform avseende
kommunägd fast egendom.
• Att ingå avtal om arrende eller annan upplåtelseform avseende annans fasta
egendom.
• Att ansöka om statsbidrag, EU-bidrag, regionbidrag eller motsvarande som
innebär kommunal medfinansiering eller tillsättande av nya tjänster.
• Att vara kommunens arkivmyndighet.
• Att ansvara för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att
denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.
• Att ansvara för kommunens officiella digitala anslagstavla.
• Att inom sitt eget verksamhetsområde besluta i ärenden om utlämnande av
allmänna handlingar.
• Att ansvara för utformningen av kommunens administrativa regelverk.
• Att ansvara om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem,
dokument- och ärendesystem, epostsystem och andra centrala system.
• Att ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen.
• Att ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs samt
ansvar för kommunens systematiska informationssäkerhetsarbete.
• Att vara personuppgiftsansvarig enligt EU:s dataskyddsförordning med
efterföljande nationell lagstiftning
Kommunstyrelsen ansvarar i övrigt för de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som
inte ankommer på annat organ.
Delegering från kommunfullmäktige
8§
Kommunstyrelsen får vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som
kommunfullmäktige beslutat och med särskilt beaktande av de föreskrifter som
fullmäktige beslutat beträffande säkerhet.
Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan och bevakar dess
rätt inför domstolar och andra myndigheter i mål och ärenden där det ankommer på
kommunstyrelsen att föra sådan talan. I detta sammanhang har kommunstyrelsen rätt att
träffa avtal om betalning av fordran, anta eller förkasta ackord samt ingå förlikning.
5
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Kommunstyrelsen får med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot
olyckor meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om
liknande förebyggande åtgärder mot brand.
Kommunstyrelsen avger yttranden, som ankommer på fullmäktige i de fall dessa inte är
av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kan kommunfullmäktiges
beslut inte avvaktas får kommunstyrelsen besluta även i dessa ärenden.
9§
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter vad avser den fysiska planeringen. Detta
gäller exempelvis översiktsplanering, regionplanering och länsplanering.
Kommunstyrelsen ansvar även för exploateringsverksamhet och bostadsförsörjning.
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens detaljplanering. I uppdraget ingår att ge
förvaltningen i uppdrag att för prövning utarbeta förslag till nya detaljplaner, samt att
besluta om samråd, granskningsförfarande och antagande av kommunens detaljplaner.
Trots ovanstående stadganden om detaljplanering, ska detaljplaner som inte är förenliga
med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 3 kap. 16 § PBL, är av
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, eller kan antas medföra
en betydande miljöpåverkan, även fortsättningsvis antagas av kommunfullmäktige.
Ansvar och rapporteringsskyldighet
10 §
Kommunstyrelsen ska tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning,
rättspraxis samt kommunfullmäktiges beslut.
Kommunstyrelsen ska regelbundet till kommunfullmäktige rapportera och redovisa hur
verksamheten utvecklas och bedrivs samt hur den ekonomiska ställningen förändras
under budgetåret.

Kommunstyrelsens arbetsformer
Sammansättning
11 §
Kommunstyrelsen består av tretton ledamöter och tretton ersättare. Förutom ordförande
ska det finnas en förste vice och en andre vice ordförande. Posten som andre vice
ordföranden ska tillfalla ett parti eller valsamverkansblock, som inte innehar
ordförandeposten.
Ersättarnas tjänstgöring i styrelse och utskott
12 §
6
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Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Ersättare i kommunstyrelsens utskott ska närvara vid utskottets sammanträden endast om
ledamot är förhindrad att tjänstgöra om inte annat beslutas av utskottet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att yttra sig under sammanträdet och få sin mening
antecknad till protokollet.
Om inte ersättarna i kommunstyrelsen väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt
den av fullmäktige bestämda ordningen.
Ersättare i utskottet ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet
bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas, får en ersättare
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som
kommer längre ner i ordningen.
Växeltjänstgöring
13 §
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit
tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter
tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.
Inkallande av ersättare
14 §
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens/utskottets sekreterare, som kallar
ersättare.
Ersättare för ordföranden i styrelse och utskott
15 §
Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en
del av ett sammanträde, utser styrelsen/utskottet en annan ledamot att tillfälligt vara
ordförande och fullgöra ordförandens uppgifter. Den till åldern äldste ledamoten
tjänstgör som ordförande tills den tillfällige ordföranden har utsetts.
7
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Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget under längre tid än en månad får styrelsen utse en annan ledamot att vara
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Sammanträden
Tidpunkt
16 §
Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer.
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 1/3
av ledamöterna begär att ett sammanträde ska hållas i enlighet 6 kap 23 § kommunallagen.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden i kommunstyrelsen eller utskottet, efter
samråd med vice ordförandena, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
ett sammanträde.
Kallelse
17 §
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska senast sex dagar före sammanträdesdagen på ett lämpligt sätt (digitalt
genom kommunens möteshantering eller via e-post) tillställas varje ledamot och ersättare
samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
l undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till
åldern äldste ledamoten göra detta.
Handläggning
18 §
Utskottet får handlägga ärenden när tre ledamöter eller tjänstgörande ersättare är
närvarande.
8
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Om en ledamot i utskottet begär det ska ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för
beslut.
Ordföranden
19 §
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att
• närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela verksamhet,
• med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa
frågor,
• främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder
samt
• representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser
och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.
Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med övriga nämnder,
utskott och beredningar. Ordföranden får därvid delta i överläggningarna men inte i
besluten. Ordföranden har rätt att få sin mening antecknad till protokollet. Närvarorätten
gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.
Justering av protokoll
20 §
Protokoll i styrelsen och utskottet justeras digitalt av ordföranden och en ledamot.
Kommunstyrelsen och utskottet kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligen innan den justeras.
Reservation
21 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas minst tre dagar
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Har inte tidpunkt för
justering fastställts ska motiveringen lämnas senast tre dagar efter sammanträdet.
Delgivning
9
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22 §
Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, 1:e eller 2:e vice ordföranden,
kommunchefen eller annan anställd som styrelsen bestämmer.
Undertecknande av handlingar
23 §
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av förste eller andre vice
ordföranden och kontrasigneras av kommunchefen eller kommunstyrelsens sekreterare
såvida inte annat bestäms genom delegation.
l övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar.
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av utskottet ska undertecknas av
ordföranden eller vid förfall för denne av förste eller andre vice ordföranden och
kontrasigneras av utskottets sekreterare såvida inte annat bestäms genom delegation.
Arbetsutskottet
24 §
Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott som består av fyra ledamöter och lika
många ersättare.
25 §
Kommunstyrelsen väljer, för den tid styrelsen bestämmer, bland utskottets ledamöter en
ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.
26 §
De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen bör beredas av utskottet om beredning
behövs.
När ärendet beretts bör utskottet lägga fram förslag till beslut.
Utskottets protokoll ska snarast anmälas till kommunstyrelsen.
27 §
Från kommunens nämnder, beredningar, utskott och anställda får
kommunstyrelsen och dess utskott infordra nödvändiga yttranden och upplysningar.
Vid beredning av ärenden, som också berör annan nämnds verksamhetsområde, får
utskottet adjungera representanter från berörd nämnd. De adjungerade ledamöterna får
yttra sig i utskottet men inte delta i dess beslut och inte heller få sin mening antecknad till
protokollet.
10
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 28
Kommunstyrelsens arbetsutskott ska inför kommunstyrelsen bereda ärenden angående
tillväxtfrågor, detaljplanering, den långsiktiga planeringen av kommunens ekonomi,
övergripande hållbarhetsfrågor och övergripande planering av den lokala
trafikförsörjningen (inkl. särskild kollektivtrafik). Likaså ska utskottet bereda andra
ärenden avseende kommunens långsiktiga planering, vilka hänskjutits till utskottet.
Arbetsutskottet bereder och handlägger kommunens personalfrågor.
Arbetsutskottet är förhandlingsdelegation och pensionsmyndighet.
Arbetsutskottet är även budgetberedning och ska upprätta förslag till årsbudget (inkl.
ekonomiska ramar), taxor, flerårsbudget samt årsredovisning med mera för kommunens
totala verksamhet.
Arbetsutskottet fullgör kommunens uppgifter avseende:
• Löpande frågor om kommunikationer och trafikförsörjning.
• Lönefrågor i samband med förtroendeuppdrag för anställd.
• Tolkning av reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda i Tomelilla
kommun mandatperioden 2023-2026.
• Sysselsättnings-, näringslivs- och turismfrågor.
• Marknadsföring och information.
Vidare ska utskottet fatta beslut i sådana ärenden, som med stöd av delegation kan ha
överlämnats till detsamma.
Slutligen ska utskottet bereda/handlägga andra ärenden vilka till sin art är jämförliga med
ovan angivna.

Distansdeltagande
§ 29 Kommunstyrelsen och arbetsutskottet får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda
med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljudoch bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och
höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del
av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
________________________
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Organisations- och arvodesberedningen
Plats och tid

Digitalt via Teams, den 19 januari 2022, kl. 15.00-17.00

Beslutande

Jörgen Prahl (M), ordförande
Tina Bergström-Darrell (S), vice ordförande
Per-Olof Örnsved (SD)
Ingvar Karlsson (C)
Claes Melin (MP)
Bo Herou (KD)

Övriga närvarande

Johan Linander, kanslichef och beredningens sekreterare
Sara Ek Svensson, praktikant

Utses att justera

Tina Bergström-Darrell (S)

Justerade paragrafer

§ 8-13

Justeringens plats
och tid

Digital justering

januari 2022

Underskrifter
Sekreterare
Johan Linander
Ordförande
Jörgen Prahl (M)
Justerare
Tina Bergström-Darrell (S)
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Ärenden vid dagens sammanträde med organisations- och
arvodesberedningen
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13

Kommunstyrelsens reglemente 2023-2026
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 2023-2026
Revisorernas reglemente 2023-2026
Byggnadsnämndens reglemente 2023-2026
Kultur- och fritidsnämnds reglemente 2023-2026
Vård och omsorgsnämndens reglemente 2023-2026
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Organisations- och arvodesberedningen § 9

Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 2023-2026
Organisations- och arvodesberedningens beslut
Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta
samhällsbyggnadsnämndens reglemente för mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.146.

Reservation
Tina Bergström-Darrell (S) och Claes Melin (MP) reserverar sig till förmån för att plan- och
exploatering, bostadsförsörjning, internetkommunikation och likartade frågor ska ligga under
samhällsbyggnadsnämndens ansvar.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning för organisationsoch arvodesfrågor. Beredningen har vid flera tillfällen diskuterat samhällsbyggnadsnämndens och
andra nämnders reglementen.
Majoriteten i beredningen står bakom föreliggande förslag som bland annat innebär att ansvar för
bostadsförsörjning, kommunikationsinfrastruktur, exploateringsverksamhet och ingående av arrenden
och liknande flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.
Två stora förändringar för samhällsbyggnadsnämnden är att nämnden utökas till 7 ledamöter och 7
ersättare, från dagens 5+5, och att ett arbetsutskott på 3 ledamöter och 3 ersättare skapas.
Mindre förändringar har gjorts gällande kallelser till sammanträden. Ett antal punkter har lagts till som
en anpassning till redan gällande ordning. Därtill har ett antal redaktionella ändringar gjorts. I förslaget
är det som markerats med röd text tillägg och gulmarkerad text är borttaget.
Ekonomiska konsekvenser
En utökning av antalet ledamöter och ersättare samt tillskapandet av ett arbetsutskott innebär högre
kostnader för den politiska organisationen. Det är svårt att bedöma den exakta kostnaden, men
uppskattningsvis runt 100 tkr. Ytterligare ett utskott innebär också mer arbete för kansliets personal.

§ 9 forts.
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Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar barn nämnvärt.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön.
Uppföljning
Samhällsbyggnadsnämndens och andra nämnders reglementen beslutas inför varje mandatperiod.

Beslutsunderlag
Utkast reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 2023-2026, handlingsid: Ks 2021.146.

Förslag till beslut under sammanträdet
Bo Herou (KD), Jörgen Prahl (M), Ingvar Karlsson (C) och Per-Olof Örnsved (SD) yrkar bifall till
utskickat förslag med vissa redaktionella ändringar som diskuteras fram under sammanträdet och
införs i dokumentet, handlingsid: Ks 2021.146.
Tina Bergström-Darrell (S) och Claes Melin (MP) yrkar att plan- och exploatering, bostadsförsörjning,
internetkommunikation och likartade frågor ska ligga under samhällsbyggnadsnämndens ansvar.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att organisations- och arvodesberedningen beslutar i
enlighet med Bo Herou med fleras förslag.

Expediering
Kommunfullmäktige
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Beslutad av:
Datum:
Beslutsparagraf:
Börjar gälla:
Dokumentansvarig politisk instans:
Dokumentansvarig tjänsteperson:
Följs upp:

REGELDOKUMENT

Diarienummer:
Kommunal författningssamling
Nr

REGLEMENTE FÖR
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

59

Tomelilla kommuns
styrdokument
Regeldokument
Regeldokument är dokument som talar om hur kommunen ska arbeta.
Regeldokument kan också vara lokala föreskrifter om olika bestämmelser
som kan påverka kommuninvånare eller företag.
REGELEMENTEN RIKTLINJER RUTINER

Målinriktade dokument
Målinriktade dokument visar vad kommunen vill uppnå, strävar efter eller har som mål.
VISION PROGRAM OCH STRATEGIER PLANER HANDLINGSPLANER
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Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelser i
detta reglemente.

Övergripande verksamhet
§ 1 Samhällsbyggnadsnämndens huvudsakliga ansvarsområden är:
-

Kommunens fastigheter

-

Gator och parker

-

Trafiksäkerhet

-

Vatten- och avloppssystem

-

Energiförsörjning

§ 2 Utöver de områden som nämns i § 1 ansvarar samhällsbyggnadsnämnden även
för att fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, i den
mån sådana ärenden faller utanför byggnadsnämndens och YstadÖsterlenregionens miljöförbunds ansvarsområden.
§ 3 Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar även för andra ärenden som är av teknisk
karaktär, om dessa inte faller inom någon annan nämnds ansvarsområde.

Samhällsbyggnadsnämndens uppgifter
§ 4 Samhällsbyggnadsnämnden får fatta beslut som utgör myndighetsutövning, i
enlighet med exempelvis Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, Lag
(1982:129) om flyttning av fordon, Trafikförordning (1982:1276), Lag (2018:222)
om bostadsanpassningsbidrag eller liknande lagstiftning. Detta gäller endast om
sådana beslut i art och omfattning motsvarar de som beskrivs i ovan nämnd
lagstiftning.
§ 5 Samhällsbyggnadsnämnden är kommunens trafiknämnd i enlighet med Lag
(1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor.
§ 6 Ärenden som rör myndighetsutövning gentemot kommunens egen verksamhet
ska inte hanteras av samhällsbyggnadsnämnden, utan av byggnadsnämnden.
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§ 7 Ärenden som rör myndighetsutövning i miljöfrågor ska endast undantagsvis
hanteras av samhällsbyggnadsnämnden. Detta ska ske i de fall då ärendet faller
utanför Ystad-Österlenregionens miljöförbunds kompetensområde.
§ 8 Samhällsbyggnadsnämnden är huvudman för kommunens vatten- och
avloppsverk.
§ 9 Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för följande:
-

Drift och underhåll av kommunens fastigheter och anläggningar.

-

Lös egendom i kommunens ägo, som inte ansvaras för av annan nämnd.

-

Kommunens gator, trafikanläggningar, planteringar, lekplatser och andra
allmänna platser.

-

Kommunens vatten- och avloppsanläggningar.

-

Offentlig renhållning och belysning.

-

Kommunens intressen i vattenråd och dikningsföretag.

-

Tillgänglighetsfrågor.

-

Miljöfrågor.

-

Kommunens måltidsfrågor och dess utveckling.

-

Bostadsanpassningsbidrag.

-

Ansvarsområden av samma typ, förutsatt att ingen annan nämnd ansvarar
för det.

§ 10 I samhällsbyggnadsnämndens uppdrag ingår att:
-

Anlägga, driva och underhålla sådana faciliteter som faller under
samhällsbyggnadsnämnden ansvarsområden i § 9.

-

Ingå avtal avseende konsult- och entreprenadtjänster.

-

Tillse att erforderliga kontroller och besiktningar av kommunens egna
byggnadsprojekt sker.

-

Avge yttranden över remisser från byggnadsnämnden och YstadÖsterlenregions miljöförbund.

-

Ansöka om särskild förvaltning enligt Bostadsförvaltningslagen.
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-

Ägna uppmärksamhet åt utformning och utsmyckning av offentliga platser
och byggnader.

§ 11 Samhällsbyggnadsnämnden ska besluta i ärenden om:
-

Inteckning, nedsättning, dödning, sammanläggning och relaxation av
inteckning samt utbyte av pantbrev.

-

Hyra av fast eller lös egendom.

-

Uthyrning av kommunens byggnader och anläggningar.

-

Rivning av kommunalt ägd byggnad.

-

Bidrag till enskild väghållning.

-

Frågor som gäller Lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor.

-

Permanenta lokala trafikföreskrifter och dispenser enligt Trafikförordning
(1998:1276).

-

Namngivning av kommunala gator, vägar, torg och kvarter.

-

Frågor som till art och grad är jämförbara med övriga som beskrivits i
denna paragraf och som inte ligger inom en annan nämnds ansvarsområde.

Samhällsbyggnadsnämndens övriga uppgifter
§ 12 Samhällsbyggnadsnämnden svarar för information om sin verksamhet, samt
för brukarinflytande och medborgardialog inom sitt verksamhetsområde.
Samhällsbyggnadsnämnden svarar för reformering och förenkling av sitt
regelbestånd.
Samhällsbyggnadsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i
alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde.
Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för behandling av personuppgifter inom
sitt verksamhetsområde.

Beslutsbefogenheter vid en extraordinär händelse
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§ 13 Då en extraordinär händelse inträffar får krisledningsnämnden överta hela
eller delar av samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde.

Ansvar, information och rapporteringsskyldighet
§ 14 Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att verksamheten inom nämndens
område bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige
bestämt samt de föreskrifterna som gäller för verksamheten.
Samhällsbyggnadsnämnden ska till kommunfullmäktige, på sätt som
kommunstyrelsen bestämmer, rapportera hur verksamheten utvecklas, samt i
övrigt lämna de upplysningar som kan begäras av kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsformer
Sammansättning och mandattid
§ 15 Samhällsbyggnadsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.
Förutom ordförande ska det finnas en förste vice och en andre vice ordförande.
Posten som andre vice ordföranden ska tillfalla ett parti eller valsamverkansblock,
som inte innehar ordförandeposten.
Ledamöter och ersättare i nämnden väljs för fyra år, räknat från den första
januariåret efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.

Ersättarnas tjänstgöring i nämnd och utskott
§ 16 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
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Ej tjänstgörande ersättare i nämnden har rätt att yttra sig under sammanträdet och
få sin mening antecknad till protokollet.
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige bestämda ordningen.
Ersättare i utskottet ska inkallas till tjänstgöring i den av
samhällsbyggnadsnämnden vid valet bestämda ordningen.
Ersättare i utskottet ska närvara vid utskottens sammanträden endast om ledamot
är förhindrad att närvara.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen.
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som
inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som
kommer längre ner i ordningen.

Växeltjänstgöring
§ 17 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har
påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare
§ 18 En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av
sammanträdet, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar
ersättare.

8 (12)

66

Ersättare för ordförande
§ 19 Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt
sammanträde eller i en del av ett sammanträde, utser nämnden/utskottet en annan
ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör
som ordförande tills den tillfällige ordföranden har utsetts.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare
för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträden
§ 20 Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden
bestämmer. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs
eller när minst 1/3 av ledamöterna begär att ett sammanträde ska hållas i enlighet
6 kap 23 § kommunallagen.
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträde
ska också hållas när ordföranden anser att det behövs.
Om särskilda skäl föreligger får respektive ordförande i nämnd eller utskott, efter
samråd med vice ordförandena, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller
tiden för ett sammanträde.
§ 21 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska senast sex dagar före sammanträdesdagen på ett lämpligt sätt
(digitalt genom kommunens möteshantering eller via e-post) tillställas varje
ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid
sammanträdet.
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Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den
till åldern äldste ledamoten göra detta.

Handläggning
§ 22 Från kommunens övriga nämnder, beredningar, utskott och anställda får
samhällsbyggnadsnämnden och dess utskott infordra de yttranden och
upplysningar som behövs för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter.
Vid beredning av ärenden, som också berör annan nämnds eller annat utskotts
verksamhetsområde, får samhällsbyggnadsnämnden och dess utskott adjungera
representanter från berörd nämnd eller utskott. De adjungerade ledamöterna får
yttra sig men inte delta i beslut eller få sin mening antecknad till protokollet.
Utskottet får handlägga ärenden när tre ledamöter eller tjänstgörande ersättare är
närvarande.
Om en ledamot i utskottet begär det, ska ärendet överlämnas till
samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

Justering av protokoll
§ 23 Protokoll i samhällsbyggnadsnämnden eller i utskottet justeras av
ordföranden och en ledamot.
Samhällsbyggnadsnämnden eller utskottet kan besluta att en paragraf i protokollet
ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden
justerar den.

10 (12)
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Reservation
§ 24 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas minst tre
dagar före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Har inte
tidpunkt för justering fastställts ska motiveringen lämnas senast tre dagar efter
sammanträdet.

Delgivning
§ 25 Delgivning med samhällsbyggnadsnämnden sker med ordföranden, förste
eller andre vice ordföranden eller tjänsteman som samhällsbyggnadsnämnden
bestämmer.

Undertecknande av handlingar
§ 26 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av
samhällsbyggnadsnämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för
denne av förste vice eller andre vice ordföranden och kontrasigneras av
sekreteraren eller annan anställd som samhällsbyggnadsnämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer samhällsbyggnadsnämnden vem som ska underteckna
handlingar.
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av utskottet ska undertecknas
av ordföranden eller vid förfall för denne av förste eller andre vice ordföranden
och kontrasigneras av utskottets sekreterare eller annan tjänsteman som utskottet
bestämmer.

Utskott
§ 27 Inom samhällsbyggnadsnämnden ska det finnas ett arbetsutskott. Utskottet
ska bestå av tre ledamöter och lika många ersättare. Val av ledamöter och
ersättare till utskottet väljs av samhällsbyggnadsnämnden bland dess ledamöter
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och ersättare. Valet till utskottet är för den tid som samhällsbyggnadsnämnden
bestämmer.
§ 28 Samhällsbyggnadsnämnden väljer bland utskottets ledamöter en ordförande,
en förste vice ordförande samt en andre vice ordförande för den tid som
samhällsbyggnadsnämnden bestämmer.
§ 29 De ärenden som ska avgöras av samhällsbyggnadsnämnden i dess helhet bör
beredas av utskottet om beredning behövs. När ärendet beretts bör utskottet lägga
fram förslag till beslut. Utskottets protokoll ska snarast anmälas till
samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (Sbnau)
§ 30 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott ska inför
samhällsbyggnadsnämnden bereda ärenden från samhällsbyggnadsverksamheten.
Vidare ska utskottet fatta beslut i sådana ärenden, som med stöd av delegation har
överlämnats till detsamma.

Personuppgifter
§ 31 Samhällsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt
dataskyddslagstiftningen för behandling av personuppgifter inom
samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde.

Distansdeltagande
§ 32 Samhällsbyggnadsnämnden och utskottet får, om särskilda skäl föreligger,
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
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Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelser i detta
reglemente.

Övergripande verksamhet
§ 1 Samhällsbyggnadsnämndens huvudsakliga ansvarsområden är:
- Kommunens fastigheter
- Bostadsförsörjning
- Exploateringsverksamhet
- Gator och parker
- Trafiksäkerhet
- Vatten- och avloppssystem
- Energiförsörjning
§ 2 Utöver de områden som nämns i § 1 ansvarar samhällsbyggnadsnämnden även för att
fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt plan- och
byggområdet, i den mån sådana ärenden faller utanför byggnadsnämndens och YstadÖsterlenregionens miljöförbunds ansvarsområden.
§ 3 Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar även för andra ärenden som är av teknisk
karaktär eller som rör fysisk planering, om dessa inte faller inom någon annan nämnds
ansvarsområde.

Samhällsbyggnadsnämndens uppgifter
§ 4 Samhällsbyggnadsnämnden får fatta beslut som utgör myndighetsutövning, i enlighet
med exempelvis Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, Lag (1982:129) om flyttning
av fordon, Trafikförordning (1982:1276), Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
eller liknande lagstiftning. Detta gäller endast om sådana beslut i art och omfattning
motsvarar de som beskrivs i ovan nämnd lagstiftning.
§ 5 Samhällsbyggnadsnämnden är kommunens trafiknämnd i enlighet med Lag (1978:234)
om nämnder för vissa trafikfrågor.
§ 6 Ärenden som rör myndighetsutövning gentemot kommunens egen verksamhet ska
inte hanteras av samhällsbyggnadsnämnden, utan av byggnadsnämnden.
§ 7 Ärenden som rör myndighetsutövning i miljöfrågor ska endast undantagsvis hanteras
av samhällsbyggnadsnämnden. Detta ska ske i de fall då ärendet faller utanför YstadÖsterlenregionens miljöförbunds kompetensområde.
§ 8 Samhällsbyggnadsnämnden är huvudman för kommunens vatten- och avloppsverk.
§ 9 Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för följande:
- Drift och underhåll av kommunens fastigheter och anläggningar.
- Lös egendom i kommunens ägo, som inte ansvaras för av annan nämnd.
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-

Kommunens gator, trafikanläggningar, planteringar, lekplatser och andra allmänna
platser.
Kommunens vatten- och avloppsanläggningar.
Offentlig renhållning och belysning.
Frågor som rör internetuppkoppling och annan kommunikationsinfrastruktur.
Kommunens intressen i vattenråd och dikningsföretag.
Tillgänglighetsfrågor.
Miljöfrågor.
Kommunens måltidsfrågor och dess utveckling.
Bostadsanpassningsbidrag
Ansvarsområden av samma typ, förutsatt att ingen annan nämnd ansvarar för det.

§ 10 I samhällsbyggnadsnämndens uppdrag ingår att:
- Anlägga, driva och underhålla sådana faciliteter som faller under
samhällsbyggnadsnämnden ansvarsområden i § 9.
- Ingå avtal avseende konsult- och entreprenadtjänster.
- Tillse att erforderliga kontroller och besiktningar av kommunens egna
byggnadsprojekt sker.
- I den mån det inte strider mot av fullmäktige fattade beslut köpa och sälja fast
egendom.
- Avge yttranden över remisser från byggnadsnämnden, och Ystad-Österlenregions
miljöförbund eller lantmäterimyndighet.
- Ansöka om särskild förvaltning enligt Bostadsförvaltningslagen.
- Företräda kommunen och dess rätt vid lantmäteriförrättningar samt, i samband
med sådana förrättningar, ingå erforderliga avtal.
- Samordna kommunens exploateringsverksamhet samt ingå exploateringsavtal.
- Ägna uppmärksamhet åt utformning och utsmyckning av offentliga platser och
byggnader.
§ 11 Samhällsbyggnadsnämnden ska besluta i ärenden om:
- Inteckning, nedsättning, dödning, sammanläggning och relaxation av inteckning
samt utbyte av pantbrev.
- Hyra, arrende, tomträtt, servitut eller annan upplåtelseform till av fast eller lös
egendom.
- Förhyrning, arrende eller annan upplåtelse avseende annans fasta eller lösa
egendom. Uthyrning av kommunens byggnader och anläggningar.
- Rivning av kommunalt ägd byggnad.
- Bidrag till enskild väghållning.
- Frågor som gäller Lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor.
- Permanenta lokala trafikföreskrifter och dispenser enligt Trafikförordning
(1998:1276).
- Namngivning av kommunala gator, vägar, torg och kvarter.
- Frågor som till art och grad är jämförbara med övriga som beskrivits i denna
paragraf och som inte ligger inom en annan nämnds ansvarsområde.

Samhällsbyggnadsnämndens övriga uppgifter
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§ 12 Samhällsbyggnadsnämnden svarar för information om sin verksamhet, samt för
brukarinflytande och medborgardialog inom sitt verksamhetsområde.
Samhällsbyggnadsnämnden svarar för reformering och förenkling av sitt regelbestånd.
Samhällsbyggnadsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål
och ärenden inom sitt verksamhetsområde.
Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för behandling av personuppgifter inom sitt
verksamhetsområde.

Beslutsbefogenheter vid en extraordinär händelse
§ 13 Då en extraordinär händelse inträffar får krisledningsnämnden överta hela eller delar
av samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde.

Ansvar, information och rapporteringsskyldighet
§ 14 Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att verksamheten inom nämndens område
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de
föreskrifterna som gäller för verksamheten.
Samhällsbyggnadsnämnden ska till kommunfullmäktige, på sätt som kommunstyrelsen
bestämmer, rapportera hur verksamheten utvecklas, samt i övrigt lämna de upplysningar
som kan begäras av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsformer
Sammansättning och mandattid
§ 15 Samhällsbyggnadsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.
Förutom ordförande ska det finnas en förste vice och en andre vice ordförande. Posten
som andre vice ordföranden ska tillfalla ett parti eller valsamverkansblock, som inte
innehar ordförandeposten.
Ledamöter och ersättare i nämnden väljs för fyra år, räknat från den första januari året
efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.

Ersättarnas tjänstgöring i nämnd och utskott
§ 16 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta
i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
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En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Ej tjänstgörande ersättare i nämnden har rätt att yttra sig under sammanträdet och få sin
mening antecknad till protokollet.
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige
bestämda ordningen.
Ersättare i utskottet ska inkallas till tjänstgöring i den av samhällsbyggnadsnämnden vid
valet bestämda ordningen.
Ersättare i utskottet ska närvara vid utskottens sammanträden endast om ledamot är
förhindrad att närvara.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen.
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i
ordningen.

Växeltjänstgöring
§ 17 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen
mellan partierna.

Inkallande av ersättare
§ 18 En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av
sammanträdet, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar ersättare.

Ersättare för ordförande
§ 19 Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde
eller i en del av ett sammanträde, utser nämnden/utskottet en annan ledamot att vara
ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den
tillfällige ordföranden har utsetts.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
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Sammanträden
§ 20 Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 1/3 av
ledamöterna begär att ett sammanträde ska hållas i enlighet 6 kap 23 § kommunallagen.
eller när minst två ledamöter begär det.
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträde ska också
hållas när ordföranden anser att det behövs.
Om särskilda skäl föreligger får respektive ordförande i nämnd eller utskott, efter samråd
med vice ordförandena, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för ett
sammanträde.
§ 21 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska senast sex dagar före sammanträdesdagen på ett lämpligt sätt (digitalt genom
kommunens möteshantering eller via e-post) tillställas varje ledamot och ersättare samt
annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till
åldern äldste ledamoten göra detta.

Handläggning
§ 22 Från kommunens övriga nämnder, beredningar, utskott och anställda får
samhällsbyggnadsnämnden och dess utskott infordra de yttranden och upplysningar, som
behövs för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter.
Vid beredning av ärenden, som också berör annan nämnds eller annat utskotts
verksamhetsområde, får samhällsbyggnadsnämnden och dess utskott adjungera
representanter från berörd nämnd eller utskott. De adjungerade ledamöterna får yttra sig
men inte delta i beslut eller få sin mening antecknad till protokollet.
Utskottet får handlägga ärenden när tre ledamöter eller tjänstgörande ersättare är
närvarande.
Om en ledamot i utskottet begär det, ska ärendet överlämnas till
samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
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Justering av protokoll
§ 23 Protokoll i samhällsbyggnadsnämnden eller i utskottet justeras av ordföranden och
en ledamot.
Samhällsbyggnadsnämnden eller utskottet kan besluta att en paragraf i protokollet ska
justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Reservation
§ 24 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas minst tre dagar
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Har inte tidpunkt för
justering fastställts ska motiveringen lämnas senast tre dagar efter sammanträdet.

Delgivning
§ 25 Delgivning med samhällsbyggnadsnämnden sker med ordföranden, förste eller andre
vice ordföranden eller tjänsteman som samhällsbyggnadsnämnden bestämmer.

Undertecknande av handlingar
§ 26 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av samhällsbyggnadsnämnden
ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av förste vice eller andre vice
ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren eller annan anställd som
samhällsbyggnadsnämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer samhällsbyggnadsnämnden vem som ska underteckna handlingar.
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av utskottet ska undertecknas av
ordföranden eller vid förfall för denne av förste eller andre vice ordföranden och
kontrasigneras av utskottets sekreterare eller annan tjänsteman som utskottet bestämmer.

Utskott
§ 27 Inom samhällsbyggnadsnämnden ska det finnas ett arbetsutskott. Utskottet ska bestå
av tre ledamöter och lika många ersättare. Val av ledamöter och ersättare till utskottet
väljs av samhällsbyggnadsnämnden bland dess ledamöter och ersättare. Valet till utskottet
är för den tid som samhällsbyggnadsnämnden bestämmer.
§ 28 Samhällsbyggnadsnämnden väljer bland utskottets ledamöter en ordförande, en
förste vice ordförande samt en andre vice ordförande för den tid som
samhällsbyggnadsnämnden bestämmer.
§ 29 De ärenden som ska avgöras av samhällsbyggnadsnämnden i dess helhet bör beredas
av utskottet om beredning behövs. När ärendet beretts bör utskottet lägga fram förslag till
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beslut. Utskottets protokoll ska snarast anmälas till samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (Sbnau)
§ 30 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott ska inför samhällsbyggnadsnämnden
bereda ärenden från samhällsbyggnadsverksamheten.
Vidare ska utskottet fatta beslut i sådana ärenden, som med stöd av delegation har
överlämnats till detsamma.

Personuppgifter
§ 31 Samhällsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddslagstiftningen
för behandling av personuppgifter inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde.

Distansdeltagande
§ 32 Samhällsbyggnadsnämnden och utskottet får, om särskilda skäl föreligger,
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga
rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare
kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ordföranden avgör om närvaro får
ske på distans.
__________

78

Organisations- och arvodesberedningen
Plats och tid

Digitalt via Teams, den 19 januari 2022, kl. 15.00-17.00

Beslutande

Jörgen Prahl (M), ordförande
Tina Bergström-Darrell (S), vice ordförande
Per-Olof Örnsved (SD)
Ingvar Karlsson (C)
Claes Melin (MP)
Bo Herou (KD)

Övriga närvarande

Johan Linander, kanslichef och beredningens sekreterare
Sara Ek Svensson, praktikant

Utses att justera

Tina Bergström-Darrell (S)

Justerade paragrafer

§ 8-13

Justeringens plats
och tid

Digital justering

januari 2022

Underskrifter
Sekreterare
Johan Linander
Ordförande
Jörgen Prahl (M)
Justerare
Tina Bergström-Darrell (S)
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Ärenden vid dagens sammanträde med organisations- och
arvodesberedningen
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13

Kommunstyrelsens reglemente 2023-2026
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 2023-2026
Revisorernas reglemente 2023-2026
Byggnadsnämndens reglemente 2023-2026
Kultur- och fritidsnämnds reglemente 2023-2026
Vård och omsorgsnämndens reglemente 2023-2026
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Organisations- och arvodesberedningen § 11

Byggnadsnämndens reglemente 2023-2026
Organisations- och arvodesberedningens beslut
Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta
byggnadsnämndens reglemente för mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.149.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning för organisationsoch arvodesfrågor. Beredningen har vid flera tillfällen diskuterat byggnadsnämndens och andra
nämnders reglementen.
Mindre förändringar har gjorts gällande kallelser till sammanträden. Ett antal punkter har lagts till som
en anpassning till redan gällande ordning. Därtill har ett antal redaktionella ändringar gjorts. I förslaget
är det som markerats med röd text tillägg och gulmarkerad text är borttaget.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att ändringarna i kommunstyrelsens reglemente innebär några
ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar barn nämnvärt.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön.
Uppföljning
Byggnadsnämndens och andra nämnders reglementen beslutas inför varje mandatperiod.

Beslutsunderlag
Utkast reglemente för byggnadsnämnden 2023-2026, handlingsid: Ks 2021.149.

Expediering
Kommunfullmäktige
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Verksamhet
1 § Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter avseende prövning, tillsyn,
tillstånd, myndighetsutövning mot enskild, anmälningsskyldighet,
ansökningsförfarande samt uppgiftsskyldighet enligt nedan angiven lagstiftning
och andra närliggande författningar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan- och bygglag (2010:9000) i frågor som ej avser översiktsplan,
detaljplan eller områdesbestämmelser
Fastighetsbildningslag (1970:988)
Anläggningslag (1973:1149)
Ledningsrättslag (1973:1144)
Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar
Förvaltningslag (2017:900)
Konsumenttjänstlagen (1985:716) vid småhusbyggande
Miljöbalkens (1998:808) 7 kapitel om skydd av områden rörande
strandskyddsområden
Lag om lägenhetsregister (2006:378)

Närmare precisering av vissa tillämpliga lagrum framgår av
delegeringsförteckning för nämnden.

Beslutsbefogenheter vid en extraordinär händelse
2 § Då en extraordinär händelse inträffar får krisledningsnämnden överta hela
eller delar av nämndens verksamhetsområde.

Ansvar, information och rapporteringsskyldighet
3 § Nämnden ansvarar för att verksamheten inom nämndens område bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten.
Nämnden ska till kommunfullmäktige, på sätt som kommunstyrelsen bestämmer,
rapportera hur verksamheten utvecklas, samt i övrigt lämna de upplysningar som
kan begäras av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder.
Nämnden ska på lämpligt sätt lämna information till allmänheten,
verksamhetsutövare och andra som berörs av nämndens verksamhet, samt ansvara
för brukarinflytande och medborgardialog inom sitt verksamhetsområde.
Byggnadsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål
och ärenden inom sitt verksamhetsområde.
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Delegering från Kommunfullmäktige
4

§ Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:
•
•

•

Påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten ska
kunna användas för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt, enligt
Fastighetsbildningslagen 5 kap. 3 §.
Påkalla fastighetsbestämning såvitt gäller område med detaljplan eller
områdesbestämmelser eller område beträffande vilket fråga väckts om
upprättande av sådan plan eller sådana bestämmelser, enligt
Fastighetsbildningslagen 14 kap. 1 a §.
Påkalla förrättning, enligt Anläggningslagen (1973:1149) 18 §.

Nämndens arbetsformer
Sammansättning och mandattid
5 § Byggnadsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Förutom
ordförande ska det finnas en förste vice och en andre vice ordförande. Posten som
andre vice ordföranden ska tillfalla det parti eller valsamverkansblock, som inte
innehar ordförandeposten.
Ledamöter och ersättare i nämnden väljs för fyra år, räknat från den förste januari
året efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.

Ersättarnas tjänstgöring
6 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Ej tjänstgörande ersättare i nämnden har rätt att yttra sig under sammanträdet och
få sin mening antecknad till protokollet.
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en
ersättare som kommer längre ner i ordningen.
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Växeltjänstgöring
7 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv
i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har
påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare
8 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av
sammanträdet, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar
ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan
kallats in.

Ersättare till ordförande
9 § Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt
sammanträde eller i en del av ett sammanträde, utser nämnden en annan ledamot
att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som
ordförande tills den tillfällige ordföranden har utsetts.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare
för ordföranden. Ersättare fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Tidpunkt
10 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Kallelse
11 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska senast sex dagar före sammanträdesdagen på ett lämpligt sätt
(digitalt genom kommunens möteshantering eller via e-post) tillställas varje
ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid
sammanträdet.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen.
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I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den
ledamot som tjänstgjort längst göra detta.

Justering av protokoll
12 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Reservation
13 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas minst tre
dagar före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Har inte
tidpunkt för justering fastställts ska motiveringen lämnas senast tre dagar efter
sammanträdet.

Delgivning
14 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, eller annan som nämnden
bestämmer.

Undertecknande av handlingar
15 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden, där
delegation inte sker, ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne
av förste vice eller andre vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som
nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Personuppgifter
16 § Nämnden personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen (förordning
EU/2016/679) för behandling av personuppgifter inom nämndens
verksamhetsområde.

Distansdeltagande
17 § Byggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljudoch bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
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och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ordföranden avgör om
närvaro får ske på distans.
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TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr C 22:x
Kf § xx/2022

Dnr KS 2021/207

Reglemente för Byggnadsnämnden
Antagen av kommunfullmäktige dag månad 2022, Kf § xx/2022
Gäller från 1 januari 2023
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig tjänsteman: Kommundirektör
Uppföljning: En gång per mandatperiod eller oftare vid behov

Rött är tillagt och gult tas bort!

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelser i detta
reglemente.

90

Verksamhet
1 § Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter avseende prövning, tillsyn, tillstånd,
myndighetsutövning mot enskild, anmälningsskyldighet, ansökningsförfarande samt
uppgiftsskyldighet enligt nedan angiven lagstiftning och andra närliggande författningar:
• Plan- och bygglag (2010:9000) i frågor som ej avser översiktsplan, detaljplan eller
områdesbestämmelser
• Fastighetsbildningslag (1970:988)
• Anläggningslag (1973:1149)
• Ledningsrättslag (1973:1144)
• Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar
• Ordningslag (1993:1617)
• Brottsbalk (1962:700)
• Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) och Offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641)
• Lag om viten (1985:206)
• Förvaltningslag (2017:900)
• Konsumenttjänstlagen (1985:716) vid småhusbyggande
• Miljöbalkens (1998:808) 7 kapitel om skydd av områden rörande
strandskyddsområden
• Lag om lägenhetsregister (2006:378)
Närmare precisering av vissa tillämpliga lagrum framgår av delegeringsförteckning för
nämnden.

Beslutsbefogenheter vid en extraordinär händelse
2 § Då en extraordinär händelse inträffar får krisledningsnämnden överta hela eller delar
av nämndens verksamhetsområde.
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Ansvar, information och rapporteringsskyldighet
3 § Nämnden ansvarar för att verksamheten inom nämndens område bedrivs i enlighet
med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten.
Nämnden ska till kommunfullmäktige, på sätt som kommunstyrelsen bestämmer,
rapportera hur verksamheten utvecklas, samt i övrigt lämna de upplysningar som kan
begäras av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder.
Nämnden ska på lämpligt sätt lämna information till allmänheten, verksamhetsutövare
och andra som berörs av nämndens verksamhet, samt ansvara för brukarinflytande och
medborgardialog inom sitt verksamhetsområde.
Byggnadsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden inom sitt verksamhetsområde.

Delegering från Kommunfullmäktige
4 § Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:
1. Påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten ska kunna användas
för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt, enligt Fastighetsbildningslagen 5 kap. 3 §.
2. Påkalla fastighetsbestämning såvitt gäller område med detaljplan eller
områdesbestämmelser eller område beträffande vilket fråga väckts om upprättande av
sådan plan eller sådana bestämmelser, enligt Fastighetsbildningslagen 14 kap. 1 a §.
3. Påkalla förrättning, enligt Anläggningslagen (1973:1149) 18 §.

Nämndens arbetsformer
Sammansättning och mandattid

5 § Byggnadsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Förutom ordförande
ska det finnas en förste vice och en andre vice ordförande. Posten som andre vice
ordföranden ska tillfalla det parti eller valsamverkansblock, som inte innehar
ordförandeposten.
Ledamöter och ersättare i nämnden väljs för fyra år, räknat från den förste januari året
efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.
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Ersättarnas tjänstgöring

6 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Ej tjänstgörande ersättare i nämnden har rätt att yttra sig under sammanträdet och få sin
mening antecknad till protokollet.
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige
bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen.
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i
ordningen.
Växeltjänstgöring

7 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen
mellan partierna.
Inkallande av ersättare

8 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av
sammanträdet, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar ersättare.
Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.
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Ersättare till ordförande

9 § Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i
en del av ett sammanträde, utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande
tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige
ordföranden har utsetts.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för
ordföranden. Ersättare fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Tidpunkt

10 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Kallelse

11 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska senast sex dagar före sammanträdesdagen på ett lämpligt sätt (digitalt
genom kommunens möteshantering eller via e-post) tillställas varje ledamot och ersättare
samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den
ledamot som tjänstgjort längst göra detta.
Justering av protokoll

12 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen
bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
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Reservation

13 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas minst tre dagar
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Har inte tidpunkt för
justering fastställts ska motiveringen lämnas senast tre dagar efter sammanträdet.
Delgivning

14 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, eller annan som nämnden
bestämmer.
Undertecknande av handlingar

15 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden, där delegation inte
sker, ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av förste vice eller andre
vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.
Personuppgifter

16 § Nämnden personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen (förordning
EU/2016/679) för behandling av personuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.
Distansdeltagande

17 § Byggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra
varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
__________
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Organisations- och arvodesberedningen
Plats och tid

Digitalt via Teams, den 19 januari 2022, kl. 15.00-17.00

Beslutande

Jörgen Prahl (M), ordförande
Tina Bergström-Darrell (S), vice ordförande
Per-Olof Örnsved (SD)
Ingvar Karlsson (C)
Claes Melin (MP)
Bo Herou (KD)

Övriga närvarande

Johan Linander, kanslichef och beredningens sekreterare
Sara Ek Svensson, praktikant

Utses att justera

Tina Bergström-Darrell (S)

Justerade paragrafer

§ 8-13

Justeringens plats
och tid

Digital justering

januari 2022

Underskrifter
Sekreterare
Johan Linander
Ordförande
Jörgen Prahl (M)
Justerare
Tina Bergström-Darrell (S)
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Ärenden vid dagens sammanträde med organisations- och
arvodesberedningen
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13

Kommunstyrelsens reglemente 2023-2026
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 2023-2026
Revisorernas reglemente 2023-2026
Byggnadsnämndens reglemente 2023-2026
Kultur- och fritidsnämnds reglemente 2023-2026
Vård och omsorgsnämndens reglemente 2023-2026

97

Organisations- och arvodesberedningen § 12

Kultur- och fritidsnämndens reglemente 2023-2026
Organisations- och arvodesberedningens beslut
Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta kultur- och
fritidsnämndens reglemente för mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.150.

Reservation
Tina Bergström-Darrell (S) reserverar sig till förmån för att utöka kultur- och fritidsnämnden till 7
ledamöter och 7 ersättare samt införa ett arbetsutskott.
Per-Olof Örnsved (SD) reserverar sig till förmån för att kultur- och fritidsverksamheten ska ligga
under samhällsbyggnadsnämnden och därmed avskaffas kultur- och fritidsnämnden.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning för organisationsoch arvodesfrågor. Beredningen har vid flera tillfällen diskuterat kultur- och fritidsnämndens och
andra nämnders reglementen.
Majoriteten i beredningen står bakom föreliggande förslag som innebär att nämnden bibehålles på
samma sätt som under nuvarande mandatperiod.
Mindre förändringar har gjorts gällande kallelser till sammanträden. Ett antal punkter har lagts till som
en anpassning till redan gällande ordning. Därtill har ett antal redaktionella ändringar gjorts och det
har förtydligats att nämnden ansvarar för och utvecklar all verksamhet på Österlenbadet och
kommunens friluftsbad. I förslaget är det som markerats med röd text tillägg och gulmarkerad text är
borttaget.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att ändringarna i kultur- och fritidsnämndens reglemente innebär några
ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar barn nämnvärt.

§ 12 forts.
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Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön.
Uppföljning
Kultur- och fritidsnämndens och andra nämnders reglementen beslutas inför varje mandatperiod.

Beslutsunderlag
Utkast reglemente för kultur- och fritidsnämnden 2023-2026, handlingsid: Ks 2021.150.

Förslag till beslut under sammanträdet
Bo Herou (KD) och Jörgen Prahl (M) yrkar bifall till utskickat förslag med vissa redaktionella
ändringar som diskuteras fram under sammanträdet och införs i dokumentet, handlingsid: Ks
2021.150.
Tina Bergström-Darrell (S) yrkar att utöka kultur- och fritidsnämnden till 7 ledamöter och 7 ersättare
samt införa ett arbetsutskott.
Per-Olof Örnsved (SD) yrkar att kultur- och fritidsverksamheten ska ligga under
samhällsbyggnadsnämnden och därmed avskaffa kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att organisations- och arvodesberedningen beslutar i
enlighet med Bo Herou och Jörgen Prahls förslag.

Expediering
Kommunfullmäktige
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Beslutad av:
Datum:
Beslutsparagraf:
Börjar gälla:
Dokumentansvarig politisk instans:
Dokumentansvarig tjänsteperson:
Följs upp:

REGELDOKUMENT

Diarienummer:
Kommunal författningssamling
Nr

REGLEMENTE KULTUROCH FRITIDSNÄMNDEN
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Tomelilla kommuns
styrdokument
Regeldokument
Regeldokument är dokument som talar om hur kommunen ska arbeta.
Regeldokument kan också vara lokala föreskrifter om olika bestämmelser
som kan påverka kommuninvånare eller företag.
REGELEMENTEN RIKTLINJER RUTINER

Målinriktade dokument
Målinriktade dokument visar vad kommunen vill uppnå, strävar efter eller har som mål.
VISION PROGRAM OCH STRATEGIER PLANER HANDLINGSPLANER
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Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelser i
detta reglemente.

Verksamhet
1 § Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom kultur, fritid
samt bibliotek och ansvarar för kommunens verksamheter inom dessa områden.
Nämnden ska mot bakgrund av ovanstående:
• Med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller kommunal
kultur- och fritidsverksamhet, samt ta de initiativ och framlägga de förslag
som nämnden finner påkallade.
• Verka för bevarande av estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla eller i
samhällsbilden karaktäristiska byggnader, anläggningar och anordningar.
• Besluta om upplåtelse av kommunens anläggningar och lokaler för kulturbiblioteks- och fritidsverksamhet.
• Främja kultur- och idrottslivet i kommunen (bildnings- och
studieverksamhet, teater, musik, dans, konst, film, musei- och
utställningsverksamhet, idrott med mera).
• Främja föreningslivet och inom ramen för av kommunfullmäktige
beviljade anslag fördela bidrag till föreningar, organisationer och enskilda.
Kultur- och fritidsnämnden ska också:
• Svara för information om sin verksamhet.
• Främja och stödja olika kulturyttringar i kommunen.
• Utveckla biblioteksverksamheten i kommunen.
• Bredda kulturutbudet för att därmed nå nya grupper.
• Tillse att kommuninvånarna erbjuds olika meningsfulla alternativ till
fritidsverksamhet; lek idrott, kultur med mera.
• Ansvara för att alla ges möjlighet till meningsfull idrottsutövning.
• Utveckla kommunens fritidsgård.
• Ansvara för och utveckla all verksamhet på Österlenbadet och kommunens
friluftsbad.
• Utveckla kommunens kulturskola.
• Anordna Tomelilla marknader.
• Besluta om och dela ut Tomelilla kommuns kulturpris, idrottspris och
föreningsledarpris.
• Svara för ärenden enligt lotterilagen och lagen om anordnande av visst
automatspel.
• Svara för reformering och förenkling av regelbeståndet inom sitt
verksamhetsområde.
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Beslutsbefogenheter vid en extraordinär händelse
2 § Då en extraordinär händelse inträffar får krisledningsnämnden överta hela
eller delar av nämndens verksamhetsområde.

Ansvar, information och rapporteringsskyldighet
3 § Nämnden ansvarar för att verksamheten inom nämndens område bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten.
Nämnden ska till kommunfullmäktige, på sätt som kommunstyrelsen bestämmer,
rapportera hur verksamheten utvecklas, samt i övrigt lämna de upplysningar som
kan begäras av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder.
Kultur- och fritidsnämnden svarar för information om sin verksamhet, samt för
brukarinflytande och medborgardialog inom sitt verksamhetsområde.

Nämndens arbetsformer
Sammansättning och mandattid
4 § Kultur- och fritidsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.
Förutom ordförande ska det finnas en förste vice och en andre vice ordförande.
Posten som andre vice ordföranden ska tillfalla det parti eller
valsamverkansblock, som inte innehar ordförandeposten.
Ledamöter och ersättare i nämnden väljs för fyra år, räknat från den förste januari
året efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.

Ersättarnas tjänstgöring i nämnden
5 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Ej tjänstgörande ersättare i nämnden har rätt att yttra sig under sammanträdet och
få sin mening antecknad till protokollet.
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en
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ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en
ersättare som kommer längre ner i ordningen.

Växeltjänstgöring
6 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv
i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har
påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare
7 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av
sammanträdet, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar
ersättare.

Ersättare för ordförande i nämnden
8 § Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt
sammanträde eller i en del av ett sammanträde, utser nämnden en annan ledamot
att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som
ordförande tills den tillfällige ordföranden har utsetts.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare
för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträden
9 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst
två ledamöter begär det.
Om särskilda skäl föreligger får ordförande i nämnden, efter samråd med vice
ordförandena, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för ett
sammanträde.

Kallelse
10 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
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Kallelsen ska senast sex dagar före sammanträdesdagen på ett lämpligt sätt
(digitalt genom kommunens möteshantering eller via e-post) tillställas varje
ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid
sammanträdet.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den
till åldern äldste ledamoten göra detta.

Handläggning
11 § Från kommunens övriga nämnder, beredningar, utskott och anställda får
nämnden infordra de yttranden och upplysningar, som behövs för att de ska kunna
fullgöra sina uppgifter.
Vid beredning av ärenden, som också berör annan nämnds eller annat utskotts
verksamhetsområde, får nämnden adjungera representanter från berörd nämnd
eller utskott. De adjungerade ledamöterna får yttra sig men inte delta i beslut eller
få sin mening antecknad till protokollet.

Justering av protokoll
12 § Protokoll i kultur- och fritidsnämnden justeras av ordföranden och en
ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan den justeras.

Reservation
13 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas minst tre
dagar före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Har inte
tidpunkt för justering fastställts ska motiveringen lämnas senast tre dagar efter
sammanträdet.

Delgivning
14 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förste eller andre vice
ordföranden eller tjänsteman som nämnden bestämmer.
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Undertecknande av handlingar
15 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av förste vice eller andre
vice ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren eller annan anställd som
nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Personuppgifter
16 § Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddslagstiftningen för
behandling av personuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.

Distansdeltagande
17 § Kultur- och fritidsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda
med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om
ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare
kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ordföranden
avgör om närvaro får ske på distans.
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Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelser i detta
reglemente.
Verksamhet

1 § Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom kultur, fritid samt
bibliotek och ansvarar för kommunens verksamheter inom dessa områden.
Nämnden ska mot bakgrund av ovanstående:
• Med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller kommunal kulturoch fritidsverksamhet, samt ta de initiativ och framlägga de förslag som nämnden
finner påkallade.
• Verka för bevarande av estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla eller i
samhällsbilden karaktäristiska byggnader, anläggningar och anordningar.
• Besluta om upplåtelse av kommunens anläggningar och lokaler för kulturbiblioteks- och fritidsverksamhet.
• Främja kultur- och idrottslivet i kommunen (bildnings- och studieverksamhet,
teater, musik, dans, konst, film, musei- och utställningsverksamhet, idrott m.m.).
• Främja föreningslivet och inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade anslag
fördela bidrag till föreningar, organisationer och enskilda.
Kultur- och fritidsnämnden ska också:
• Svara för information om sin verksamhet.
• Främja och stödja olika kulturyttringar i kommunen.
• Utveckla biblioteksverksamheten i kommunen.
• Bredda kulturutbudet för att därmed nå nya grupper.
• Tillse att kommuninvånarna erbjuds olika meningsfulla alternativ till
fritidsverksamhet; lek idrott, kultur med mera.
• Ansvara för att alla ges möjlighet till meningsfull idrottsutövning.
• Utveckla kommunens fritidsgård.
• Ansvara för och utveckla all verksamhet på Österlenbadet och kommunens
friluftsbad.
• Utveckla kommunens kulturskola.
• Anordna Tomelilla marknader.
• Besluta om och dela ut Tomelilla kommuns kulturpris, idrottspris och
föreningsledarpris.
• Svara för ärenden enligt lotterilagen och lagen om anordnande av visst
automatspel.
• Svara för reformering och förenkling av regelbeståndet inom sitt
verksamhetsområde.
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Beslutsbefogenheter vid en extraordinär händelse

2 § Då en extraordinär händelse inträffar får krisledningsnämnden överta hela eller delar
av nämndens verksamhetsområde.
Ansvar, information och rapporteringsskyldighet

3 § Nämnden ansvarar för att verksamheten inom nämndens område bedrivs i enlighet
med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten.
Nämnden ska till kommunfullmäktige, på sätt som kommunstyrelsen bestämmer,
rapportera hur verksamheten utvecklas, samt i övrigt lämna de upplysningar som kan
begäras av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder.
Kultur- och fritidsnämnden svarar för information om sin verksamhet, samt för
brukarinflytande och medborgardialog inom sitt verksamhetsområde.

Nämndens arbetsformer
Sammansättning och mandattid

4 § Kultur- och fritidsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Förutom
ordförande ska det finnas en förste vice och en andre vice ordförande. Posten som andre
vice ordföranden ska tillfalla det parti eller valsamverkansblock, som inte innehar
ordförandeposten.
Ledamöter och ersättare i nämnden väljs för fyra år, räknat från den förste januari året
efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.
Ersättarnas tjänstgöring i nämnden

5 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Ej tjänstgörande ersättare i nämnden har rätt att yttra sig under sammanträdet och få sin
mening antecknad till protokollet.
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige
bestämda ordningen.
3
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En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som
kommer längre ner i ordningen.
Växeltjänstgöring

6 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen
mellan partierna.
Inkallande av ersättare

7 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av
sammanträdet, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar ersättare.
Ersättare för ordförande i nämnden

8 § Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i
en del av ett sammanträde, utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande
tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige
ordföranden har utsetts.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Sammanträden

9 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Sammanträde ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.
Om särskilda skäl föreligger får ordförande i nämnden, efter samråd med vice
ordförandena, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för ett sammanträde.
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10 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska senast sex dagar före sammanträdesdagen på ett lämpligt sätt (digitalt
genom kommunens möteshantering eller via e-post) tillställas varje ledamot och ersättare
samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till
åldern äldste ledamoten göra detta.
Handläggning

11 § Från kommunens övriga nämnder, beredningar, utskott och anställda får nämnden
infordra de yttranden och upplysningar, som behövs för att de ska kunna fullgöra sina
uppgifter.
Vid beredning av ärenden, som också berör annan nämnds eller annat utskotts
verksamhetsområde, får nämnden adjungera representanter från berörd nämnd eller
utskott. De adjungerade ledamöterna får yttra sig men inte delta i beslut eller få sin
mening antecknad till protokollet.
Justering av protokoll

12 § Protokoll i kultur- och fritidsnämnden justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen
bör redovisas skriftligt innan den justeras.
Reservation

13 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas minst tre dagar
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Har inte tidpunkt för
justering fastställts ska motiveringen lämnas senast tre dagar efter sammanträdet.
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Delgivning

14 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förste eller andre vice ordföranden
eller tjänsteman som nämnden bestämmer.
Undertecknande av handlingar

15 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av
ordföranden eller vid förfall för denne av förste vice eller andre vice ordföranden och
kontrasigneras av sekreteraren eller annan anställd som nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.
Personuppgifter

16 § Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddslagstiftningen för behandling
av personuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.
Distansdeltagande

17 § Kultur- och fritidsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra
varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
__________

6

113

Organisations- och arvodesberedningen
Plats och tid

Digitalt via Teams, den 19 januari 2022, kl. 15.00-17.00

Beslutande

Jörgen Prahl (M), ordförande
Tina Bergström-Darrell (S), vice ordförande
Per-Olof Örnsved (SD)
Ingvar Karlsson (C)
Claes Melin (MP)
Bo Herou (KD)

Övriga närvarande

Johan Linander, kanslichef och beredningens sekreterare
Sara Ek Svensson, praktikant

Utses att justera

Tina Bergström-Darrell (S)

Justerade paragrafer

§ 8-13

Justeringens plats
och tid

Digital justering

januari 2022

Underskrifter
Sekreterare
Johan Linander
Ordförande
Jörgen Prahl (M)
Justerare
Tina Bergström-Darrell (S)
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Ärenden vid dagens sammanträde med organisations- och
arvodesberedningen
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13

Kommunstyrelsens reglemente 2023-2026
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 2023-2026
Revisorernas reglemente 2023-2026
Byggnadsnämndens reglemente 2023-2026
Kultur- och fritidsnämnds reglemente 2023-2026
Vård och omsorgsnämndens reglemente 2023-2026
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Organisations- och arvodesberedningen § 13

Vård och omsorgsnämndens reglemente 2023-2026
Organisations- och arvodesberedningens beslut
Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta vård och
omsorgsnämndens reglemente för mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.151.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning för organisationsoch arvodesfrågor. Beredningen har vid flera tillfällen diskuterat vård och omsorgsnämndens och
andra nämnders reglementen.
Mindre förändringar har gjorts gällande kallelser till sammanträden. Ett antal punkter har lagts till som
en anpassning till redan gällande ordning. Därtill har ett antal redaktionella ändringar gjorts. I förslaget
är det som markerats med röd text tillägg och gulmarkerad text är borttaget.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att ändringarna i vård och omsorgsnämndens reglemente innebär några
ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar barn nämnvärt.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön.
Uppföljning
Vård och omsorgsnämndens och andra nämnders reglementen beslutas inför varje mandatperiod.

Beslutsunderlag
Utkast reglemente för omsorgsnämnden 2023-2026, handlingsid: Ks 2021.151.

Expediering
Kommunfullmäktige
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Tomelilla kommuns
styrdokument
Regeldokument
Regeldokument är dokument som talar om hur kommunen ska arbeta.
Regeldokument kan också vara lokala föreskrifter om olika bestämmelser
som kan påverka kommuninvånare eller företag.
REGELEMENTEN RIKTLINJER RUTINER

Målinriktade dokument
Målinriktade dokument visar vad kommunen vill uppnå, strävar efter eller har som mål.
VISION PROGRAM OCH STRATEGIER PLANER HANDLINGSPLANER
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Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelser i
detta reglemente.

Vård och omsorgsnämndens verksamhet
Övergripande verksamhet
1 § Vård och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad avser hemtjänst,
hemsjukvård, äldreboende, korttidsplatser, dagcentraler, dagverksamheter, rehab,
LSS-verksamhet och socialpsykiatri.

Vård och omsorgsnämndens uppgifter
2 § Vård och omsorgsnämndens uppgifter avser drift och verksamhet, tillsyn,
tillstånd, myndighetsutövning mot enskild, anmälningsskyldighet,
ansökningsförfarande samt uppgiftsskyldighet enligt nedan angiven lagstiftning
och andra författningar rörande vård- och omsorgsverksamhet, kommunal hälsooch sjukvård samt stöd och service till vissa funktionshindrade:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Socialtjänstlag (2001:453) och socialtjänstförordning (2001:937)
Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Smittskyddslag (2004:168)
Lag (1997:736) om färdtjänst
Patientskadelag (1996:799)
Patientdatalag (2008:355)
Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården
Lag (1993:584) om medicintekniska produkter
Begravningslag (1990:1144)
Socialstyrelsens författningssamling (HSLF-FS och SOSFS)

Vård och omsorgsnämnden ansvar omfattar bland annat följande
verksamhetsområden:
• Särskilt boende för service och omvårdnad
• Dagverksamhet
• Insatser för särskilt stöd och särskild service
• Tekniska hjälpmedel till funktionshindrade
• Trygghetslarm
• Färdtjänstlegitimation
4 (9)
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• Stöd till anhörigvårdare
• Hemtjänst
• Socialpsykiatri
Vård och omsorgsnämnden får förutom vad som ovan angivits, handlägga och
besluta i ärenden som till art och grad är att jämföra med dem som angivits ovan.
Vård och omsorgsnämnden har även ansvar för bevakning av kommunens
intressen i Östra Skånes hjälpmedelsnämnd.
Vård och omsorgsnämnden ska också fullgöra den rapporteringsskyldighet som
ålagts dem enligt speciallag.
Närmare precisering av tillämpliga lagrum framgår i huvudsak av vård- och
omsorgsnämndens delegeringsordning.

Vård och omsorgsnämndens övriga uppgifter
3 § Vård och omsorgsnämnden svarar för information om sin verksamhet, samt
för brukarinflytande och medborgardialog inom sitt verksamhetsområde.
Vård och omsorgsnämnden svarar för reformering och förenkling av sitt
regelbestånd.
Inom sitt verksamhetsområde ska vård och omsorgsnämnden svara för
förekommande donations- och stiftelseförvaltning inkl. utdelning.
Vård och omsorgsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i
alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde.
Vård och omsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt
dataskyddsförordningen (förordning EU/2016/679) för behandling av
personuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.

Beslutsbefogenheter vid extraordinär händelse
4 § Då en extraordinär händelse inträffar får krisledningsnämnden ta över hela
eller delar av vård och omsorgsnämndens verksamhetsområde.

Ansvar och rapporteringsskyldighet
5 § Vård och omsorgsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med
de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som
kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.
Vård och omsorgsnämnden ska till kommunfullmäktige, på sätt som
kommunstyrelsen bestämmer, rapportera hur verksamheten utvecklas, samt i
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övrigt lämna de upplysningar som kan begäras av kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Vård och omsorgsnämndens arbetsformer
Sammansättning
6 § Vård och omsorgsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Förutom
ordförande ska det finnas en förste vice och en andre vice ordförande. Posten som
andre vice ordföranden ska tillfalla det parti eller valsamverkansblock, som inte
innehar ordförandeposten.

Ersättarnas tjänstgöring i styrelse och utskott
7 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att yttra sig under sammanträdet och få sin
mening antecknad till protokollet.
Om inte ersättarna i vård och omsorgsnämnden väljs proportionellt ska ersättarna
tjänstgöra enligt den av fullmäktige bestämda ordningen.
Ersättare i utskottet ska inkallas till tjänstgöring i den av vård och
omsorgsnämnden vid valet bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en
ersättare som kommer längre ner i ordningen.
Ersättare i arbetsutskottet ska närvara vid utskottens sammanträden endast om
ledamot är förhindrad att tjänstgöra.

Växeltjänstgöring
8 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv
i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har
påverkat styrkebalansen mellan partierna.
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Inkallande av ersättare
9 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar
ersättare.

Ersättare för ordföranden i styrelse och utskott
10 § Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt
sammanträde eller i en del av ett sammanträde, utser nämnden/utskottet en annan
ledamot att vara ordförande tillfälligt och fullgöra ordförandens uppgifter. Den till
åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige ordföranden
har utsetts.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget under längre tid än en månad får nämnden utse en annan ledamot att
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträden
11 § Vård och omsorgsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden
bestämmer. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs
eller när minst 1/3 av ledamöterna begär att ett sammanträde ska hållas i enlighet
6 kap 23 § kommunallagen.
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträde
ska också hållas när ordföranden anser att det behövs.
Om särskilda skäl föreligger får respektive ordförande i nämnden eller utskottet,
efter samråd med vice ordförandena, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen
eller tiden för ett sammanträde.

Kallelse
12 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska senast sex dagar före sammanträdesdagen på ett lämpligt sätt
(digitalt genom kommunens möteshantering eller via e-post) tillställas varje
ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid
sammanträdet.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen.
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l undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
den till åldern äldste ledamoten göra detta.

Handläggning
13 § Från kommunens övriga nämnder, beredningar, utskott och anställda får vård
och omsorgsnämnden och dess utskott infordra de yttranden och upplysningar,
som behövs för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter.
Vid beredning av ärenden, som också berör annan nämnds eller annat utskotts
verksamhetsområde, får vård och omsorgsnämnden och dess utskott adjungera
representanter från berörd nämnd eller utskott. De sålunda adjungerade
ledamöterna får yttra sig men inte delta i beslut eller få sin mening antecknad till
protokollet.
Utskottet får handlägga ärenden bara när minst tre av ledamöterna är närvarande.
Om en ledamot i utskottet begär det, ska ärendet överlämnas till vård och
omsorgsnämnden för beslut.

Justering av protokoll
14 § Protokoll i vård och omsorgsnämnden justeras av ordföranden och en
ledamot.
Protokoll i utskottet justeras av ordföranden och en ledamot.
Vård och omsorgsnämnden eller utskottet kan besluta att en paragraf i protokollet
ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligen innan styrelsen
justerar den.

Reservation
15 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas minst tre
dagar före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Har inte
tidpunkt för justering fastställts ska motiveringen lämnas senast tre dagar efter
sammanträdet.

Delgivning
16 § Delgivning med vård och omsorgsnämnden sker med ordföranden, förste
eller andre vice ordföranden eller tjänsteman som nämnden bestämmer.
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Undertecknande av handlingar
17 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av vård och
omsorgsnämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av
förste vice eller andre vice ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren eller
annan tjänsteman som vård och omsorgsnämnden bestämmer.
l övrigt bestämmer vård och omsorgsnämnden vem som ska underteckna
handlingar.
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av utskottet ska undertecknas
av ordföranden eller vid förfall för denne av förste eller andre vice ordföranden
och kontrasigneras av utskottets sekreterare eller annan tjänsteman som utskottet
bestämmer.

Utskott
18 § Inom vård och omsorgsnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Utskottet består
av tre ledamöter och lika många ersättare.
Ledamöter och ersättare i utskottet väljs av nämnden bland dess ledamöter och
ersättare för tid som nämnden bestämmer.
19 § Vård och omsorgsnämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland
utskottets ledamöter en ordförande och en förste vice ordförande och en andre
vice ordförande.
20 § De ärenden som ska avgöras av vård och omsorgsnämnden i dess helhet bör
beredas av utskott om beredning behövs.
När ärendet beretts bör utskottet lägga fram förslag till beslut.
Utskottets protokoll ska snarast anmälas till vård- och omsorgsnämnden.

Distansdeltagande
21 § Vård och omsorgsnämnden och utskottet får, om särskilda skäl föreligger,
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
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Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelser i detta
reglemente.

Vård och omsorgsnämndens verksamhet
Övergripande verksamhet

1 § Vård och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad avser hemtjänst,
hemsjukvård, äldreboende, korttidsplatser, dagcentraler, dagverksamheter, rehab, LSSverksamhet och socialpsykiatri.
Vård och omsorgsnämndens uppgifter

2 § Vård och omsorgsnämndens uppgifter avser drift och verksamhet, tillsyn, tillstånd,
myndighetsutövning mot enskild, anmälningsskyldighet, ansökningsförfarande samt
uppgiftsskyldighet enligt nedan angiven lagstiftning och andra författningar rörande vårdoch omsorgsverksamhet, kommunal hälso- och sjukvård samt stöd och service till vissa
funktionshindrade:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Socialtjänstlag (2001:453) och socialtjänstförordning (2001:937)
Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Smittskyddslag (2004:168)
Lag (1997:736) om färdtjänst
Patientskadelag (1996:799)
Patientdatalag (2008:355)
Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården
Lag (1993:584) om medicintekniska produkter
Begravningslag (1990:1144)
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) samt Offentlighets- och
sekretessförordning (2009:641)
• Förvaltningslag (2017:900)
• Socialstyrelsens författningssamling (HSLF-FS och SOSFS)
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Vård och omsorgsnämnden ansvar omfattar bland annat följande verksamhetsområden:
• Särskilt boende för service och omvårdnad
• Dagverksamhet
• Insatser för särskilt stöd och särskild service
• Tekniska hjälpmedel till funktionshindrade
• Trygghetslarm
• Färdtjänstlegitimation
• Stöd till anhörigvårdare
• Hemtjänst
• Socialpsykiatri
Vård och omsorgsnämnden får förutom vad som ovan angivits, handlägga och besluta i
ärenden som till art och grad är att jämföra med dem som angivits ovan.
Vård och omsorgsnämnden har även ansvar för bevakning av kommunens intressen i
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd.
Vård och omsorgsnämnden ska också fullgöra den rapporteringsskyldighet som ålagts
dem enligt speciallag.
Närmare precisering av tillämpliga lagrum framgår i huvudsak av vård- och
omsorgsnämndens delegeringsordning.
Vård och omsorgsnämndens övriga uppgifter

3 § Vård och omsorgsnämnden svarar för information om sin verksamhet, samt för
brukarinflytande och medborgardialog inom sitt verksamhetsområde.
Vård och omsorgsnämnden svarar för reformering och förenkling av sitt regelbestånd.
Inom sitt verksamhetsområde ska vård och omsorgsnämnden svara för förekommande
donations- och stiftelseförvaltning inkl. utdelning.
Vård och omsorgsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål
och ärenden inom sitt verksamhetsområde.
Vård och omsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen
(förordning EU/2016/679) för behandling av personuppgifter inom nämndens
verksamhetsområde.
Beslutsbefogenheter vid extraordinär händelse

3

128

4 § Då en extraordinär händelse inträffar får krisledningsnämnden ta över hela eller delar
av vård och omsorgsnämndens verksamhetsområde.
Ansvar och rapporteringsskyldighet

5 § Vård och omsorgsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål
och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag
eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.
Vård och omsorgsnämnden ska till kommunfullmäktige, på sätt som kommunstyrelsen
bestämmer, rapportera hur verksamheten utvecklas, samt i övrigt lämna de upplysningar
som kan begäras av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Vård och omsorgsnämndens arbetsformer
Sammansättning

6 § Vård och omsorgsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Förutom
ordförande ska det finnas en förste vice och en andre vice ordförande. Posten som andre
vice ordföranden ska tillfalla det parti eller valsamverkansblock, som inte innehar
ordförandeposten.
Ersättarnas tjänstgöring i styrelse och utskott

7 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att yttra sig under sammanträdet och få sin mening
antecknad till protokollet.
Om inte ersättarna i vård och omsorgsnämnden väljs proportionellt ska ersättarna
tjänstgöra enligt den av fullmäktige bestämda ordningen.
Ersättare i utskottet ska inkallas till tjänstgöring i den av vård och omsorgsnämnden vid
valet bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som
kommer längre ner i ordningen.
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Ersättare i arbetsutskottet ska närvara vid utskottens sammanträden endast om ledamot
är förhindrad att tjänstgöra.
Växeltjänstgöring

8 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen
mellan partierna.
Inkallande av ersättare

9 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar ersättare.
Ersättare för ordföranden i styrelse och utskott

10 § Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde
eller i en del av ett sammanträde, utser nämnden/utskottet en annan ledamot att vara
ordförande tillfälligt och fullgöra ordförandens uppgifter. Den till åldern äldste ledamoten
tjänstgör som ordförande tills den tillfällige ordföranden har utsetts.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget under längre tid än en månad får nämnden utse en annan ledamot att vara
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Sammanträden

11 § Vård och omsorgsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 1/3
av ledamöterna begär att ett sammanträde ska hållas i enlighet 6 kap 23 § kommunallagen.
eller när minst två ledamöter begär det.
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträde ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs.
Om särskilda skäl föreligger får respektive ordförande i nämnden eller utskottet, efter
samråd med vice ordförandena, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
ett sammanträde.

5

130

12 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska senast sex dagar före sammanträdesdagen på ett lämpligt sätt (digitalt
genom kommunens möteshantering eller via e-post) tillställas varje ledamot och ersättare
samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
l undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till
åldern äldste ledamoten göra detta.
Handläggning

13 § Från kommunens övriga nämnder, beredningar, utskott och anställda får vård och
omsorgsnämnden och dess utskott infordra de yttranden och upplysningar, som behövs
för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter.
Vid beredning av ärenden, som också berör annan nämnds eller annat utskotts
verksamhetsområde, får vård och omsorgsnämnden och dess utskott adjungera
representanter från berörd nämnd eller utskott. De sålunda adjungerade ledamöterna får
yttra sig men inte delta i beslut eller få sin mening antecknad till protokollet.
Utskottet får handlägga ärenden bara när minst tre av ledamöterna är närvarande.
Om en ledamot i utskottet begär det, ska ärendet överlämnas till vård och
omsorgsnämnden för beslut.
Justering av protokoll

14 § Protokoll i vård och omsorgsnämnden justeras av ordföranden och en ledamot.
Protokoll i utskottet justeras av ordföranden och en ledamot.
Vård och omsorgsnämnden eller utskottet kan besluta att en paragraf i protokollet ska
justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligen innan styrelsen justerar den.
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Reservation

15 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas minst tre dagar
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Har inte tidpunkt för
justering fastställts ska motiveringen lämnas senast tre dagar efter sammanträdet.
Delgivning

16 § Delgivning med vård och omsorgsnämnden sker med ordföranden, förste eller
andre vice ordföranden eller tjänsteman som nämnden bestämmer.
Undertecknande av handlingar

17 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av vård och omsorgsnämnden
ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av förste vice eller andre vice
ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren eller annan tjänsteman som vård och
omsorgsnämnden bestämmer.
l övrigt bestämmer vård och omsorgsnämnden vem som ska underteckna handlingar.
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av utskottet ska undertecknas av
ordföranden eller vid förfall för denne av förste eller andre vice ordföranden och
kontrasigneras av utskottets sekreterare eller annan tjänsteman som utskottet bestämmer.
Utskott

18 § Inom vård och omsorgsnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Utskottet består av tre
ledamöter och lika många ersättare.
Ledamöter och ersättare i utskottet väljs av nämnden bland dess ledamöter och ersättare
för tid som nämnden bestämmer.
19 § Vård och omsorgsnämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets
ledamöter en ordförande och en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.
20 § De ärenden som ska avgöras av vård och omsorgsnämnden i dess helhet bör
beredas av utskott om beredning behövs.
När ärendet beretts bör utskottet lägga fram förslag till beslut.
Utskottets protokoll ska snarast anmälas till vård- och omsorgsnämnden.
Distansdeltagande
7
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21 § Vård och omsorgsnämnden och utskottet får, om särskilda skäl föreligger,
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga
rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare
kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ordföranden avgör om närvaro får
ske på distans.
__________

8
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
1 december 2021

Ksau § 239

Dnr KS 2021/124

Linjelagd skolskjuts
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till handlingarna samt
beslutar uppdra till förvaltning att med fokus på ökade möjligheter att tryggt kunna
cykla till skolor utreda behov av cykelleder i och runt centralorten samt att
återkomma till utskottet med en redovisning i mars 2022.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till familjenämnden för
utredning av förutsättningarna för linjelagd skolskjuts och att återrapport till
utskottet ska ske i november 2021. Beslutsunderlaget är en powerpointpresentation
från Östra Göinge, handlingsid Fn 2021.3283.
Ekonomiska konsekvenser
Redovisas i rapporten.
Barnperspektivet
Redovisas i rapporten.
Miljöperspektivet
Redovisas i rapporten.
Uppföljning
Skolskjutsen i nuvarande form följs upp kontinuerligt två gånger om året.

Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens utredning och skickar den
vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsunderlag

Fn § 106/2021, handlingsid: Ks 2021.3693.
Version 2 Linjelagd skolskjuts, handlingsid: Ks 2021.3694.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
1 december 2021

§ 239 forts.

Tidigare behandling
Ksau § 123/2021:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till familjenämnden för
utredning av förutsättningarna för linjelagd skolskjuts och att återrapport till
utskottet ska ske i november 2021.
Fnuu § 41/2021:
Familjenämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens utredning och skickar den
vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Fn § 106/2021
Familjenämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens utredning och skickar den
vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Förslag till beslut under sammanträdet

Leif Sandberg (C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga
informationen till handlingarna samt beslutar uppdra till förvaltningen att utreda
möjligheter och behov av cykelleder i och runt centralorten samt att återkomma till
utskottet med en redovisning i mars 2022.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar enligt Leif Sandbergs (C) yrkande.
_________
Beslutet skickas till:
Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Justerandes sign
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Behov av cykelleder i och runt centralorten
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade efter avslutad utredning av linjelagd
skolskjuts uppdra till förvaltning att med fokus på ökade möjligheter att tryggt kunna
cykla till skolor utreda behov av cykelleder i och runt centralorten samt att
återkomma till utskottet med en redovisning i mars 2022.
Efter dialog med skolskjutssamordnaren har följande framkommit. Väg 11 kräver
många hållplatser då det är svårt att röra sig från en hållplats till en annan eftersom
vägen saknar vägren på flera ställen. En breddning av vägen hade gett trafiksäkerhet
och underlättat rörelse längs vägen.
En cykelväg ut till Smedstorp från tätorten hade gett flera elever och medborgare
möjligheter att cykla i båda riktningarna.
En sammanhängande cykelväg till Tryde hade underlättat för elever där elever idag
får skolskjuts men skulle kunna cykla.
Vad gäller tätorten anser förvaltningen att beslut kring utbyggnad av cykelvägar bör
anstå tills beslut kring Lindesborgsskolan framtid tas.
Efter mailkontakt med planeringsingenjören på Teknik och service framkom att en
cykelväg mellan Svamparondellen och Anklam ligger i vägplanen för utbyggnad av
mötesseparerad väg. Planeringsingenjören har också tagit emot Barn- och
utbildningsförslag kring cykelleder för att ha med sig i arbetet framöver.
Biträdande skolchef
Ulrika Ahrlin
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Handläggare: Madeleine Wahlund
Titel: Verksamhetsutvecklare
E-post: Madeleine.Wahlund@tomelilla.se
Telefon: AnsvarigTlfn
Mobil: Ansvarig

Diarienummer: KS 2021/159
Datum 28 februari 2022

Remissvar etableringen av
återbrukscentral i kommunal regi
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad med förvaltningen yttrande i
ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning

Solveig Falk (MP) har lämnat in motion om återbrukscentral med följande
lydelse:
Det är väl känt att dagens slit- och slängsamhälle är ohållbart. En ständigt ökande
produktion av varor har lett till att jordens naturtillgångar börjar ta slut, samtidigt
som bergen av sopor och överblivna produkter växer och utsläppen av växthusgaser
ökar. I Sverige lever vi idag som om vi hade 4,2 jordklot. En radikal omställning är
därför nödvändig, om inte vår planet ska bli obeboelig för kommande generationer.
En viktig sak att göra för att klara klimatutmaningarna är att minska vår konsumtion
av nya varor och istället ta vara på de resurser som redan finns i sådant vi inte längre
vill ha eller behöver, men som fortfarande går att använda. I stället för att kasta bort
trasiga och oönskade saker bör dessa tas tillvara och ges nya liv. På så sätt kan vi
spara på jordens ändliga resurser.
Vi vill därför att det i kommunal regi etableras en central för mottagning,
återanvändning, lagning, försäljning, uthyrning och utlåning av gamla prylar. Denna
bör lämpligen ligga i anslutning till återvinningscentralen i Tomelilla eller i en större
lagerlokal eller liknande.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Miljöpartiet de gröna i Tomelilla föreslår
-

att förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheten att etablera
en återbrukscentral i Tomelilla.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 oktober 2021, Ksau § 195 att
remittera motionen till förvaltningen för beredning.
Förvaltningen genom verksamhetsutvecklare Madeleine Wahlund lämnar
följande yttrande.
Bakgrund
Tomelilla har sedan fler år tillbaka ett etablerat samarbete för återbruk med
kommuner och organisationer i Skåne. På Sysavs återvinningscentral i Tomelilla finns
möjlighet att lämna byggmaterial såsom dörrar, fönster, takpannor, tegel,
toalettstolar, handfat, beslag och element för återbruk. Dessa säljs vidare via Malmö
Återbyggdepå som drivs gemensamt mellan Malmö stads serviceförvaltning och
Sysav. Textil, kläder, skor samt prylar som porslin, böcker, hemelektronik,
prydnadssaker, lampor och tavlor samlas även in i anslutning till Tomelilla
återvinningscentral och säljs vidare av Emmaus. Utöver detta finns ideella initiativ
med återbruk på Röda Korset samt privata aktörer verksamma i Tomelilla som köper
och säljer återbrukat byggmaterial.
I enlighet med revideringen av EU:s avfallslagstiftning har Sysav tillsammans med
sina 10 delägarkommuner även tagit fram en gemensam kretsloppsplan som gäller
2021-2030. Planen består av tre mål med 24 indikatorer varav flera av indikatorerna
är kopplade till att effektivisera och öka kommunens arbete med återbruk till år 2030.
För att uppnå målen har Tomelilla tillsammans med övriga kommuner åtagit sig att
bland annat förebygga avfallsmängder i den egna verksamheten och samverka och
samarbeta tillsammans med andra verksamheter för att nå kretsloppsplanens mål och
skapa en hållbar resursanvändning. Åtgärdsplanen för Tomelillas energi och
klimatplan anger vidare att cirkulär konsumtion som ett centralt fokusområde för
2019-2025. Som ett led i implementeringen av dessa planer har Tomelilla etablerat ett
samarbete med Ystad, Trelleborg och Skurups kommun för att skänka eller hitta
begagnade möbler och inventarier via tjänsten Mylock Sharing. I syfte att utreda
möjligheten till en fritidsbank, Ta/Ge-skåp eller secondhandbutik med idrotts- och
fritidsutrustning har samhällsbyggnadsverksamheten även frågat föreningslivet brett
om de har lokaler och resurser eller behov av något stöd för att kunna starta detta.
Responsen från föreningarna är att någon enstaka är positiv till idén men anser att de
inte har möjlighet att driva en fritidsbank. Övriga föreningar har enbart svarat nej på
frågan om att driva en fritidsbank. Dessa är alla bra initiativ som bidrar till ökat
återbruk i kommunen.
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Enligt Avfall Sverige bedöms det inte finns några juridiska hinder för att i kommunal
regi varken eftersortera, laga, sälja, hyra ut eller låna. Det finns däremot ett antal
regelverk att ta i beaktning. Om kommunen bedriver egen återförsäljning av
produkter och komponenter (det vill säga traditionell secondhand-verksamhet), som
inte från början har utgjort avfall och genomgått förberedelse för återanvändning,
faller det under regelverket om offentlig säljverksamhet. Etableringen av sådan
verksamhet skulle därför behöva analyseras av Tomelilla kommuns regelverk. Även
eventuell byteshandel som organiseras av kommunen på den lokala
återvinningscentralen bör analyseras mot regelverket för offentlig säljverksamhet.
Detta gäller även om byteshandeln inte genererar några intäkter. En kommun får
endast bedriva näringsverksamhet om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att
tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen.
Att reparera och renovera prylar faller under avfallslagstiftningen. För att produkter
innehållande skadliga ämnen eller på annat vis bristfällig produktsäkerhet inte ska
säljas vidare via återbruk krävs därmed korrekt avfallsbehandling och ofta utbildning
av personal. När det handlar om ren återbruksverksamhet, det vill säga när prylar
görs om för att få ett nytt användningsområde, gäller produktsäkerhetslagen samt
produktansvarslagen vilket medför ett betydligt större juridiskt ansvar på kommunen.
För tillfället för förvaltningen en aktiv omvärldsbevakning för att ta del av andra
kommuners erfarenheter, nya lösningar och eventuella framtida samarbeten på
området. Förvaltningen ställer sig därmed positiv till att utveckla
återbruksverksamheten inom kommunen men ställer sig avvaktande till etableringen
av en återbrukscentral i kommunal regi i nuläget.
Ekonomiska konsekvenser
Driftkostnaderna för en återbrukscentral är till skillnad från en traditionell
återvinningscentral med största sannolikhet högre. När det gäller finansiering kan
avfallsavgifter användas för förberedelse för återanvändning samt för kostnader
förknippade med att omsätta produkter, komponenter, materiel osv. eftersom det är
oundviklig del av avfallskedjan. För att bedriva verksamhet för uthyrning, försäljning
och utlåning skulle däremot kostnader som inte täcks av avfallsavgifter tillkomma.
Det är framförallt personal- och lokalkostnader som är högre för en återbrukscentral.
Det kan finnas en ekonomisk nytta med att återbruka till skillnad från återvinning.
Det är däremot svårt att uppskatta om den ekonomiska nyttan skulle överstiga
driftskostnaderna då lönsamheten kan antas variera beroende på säsong och
inkommet material. Etableringen av en återbrukscentral i samarbete med Sysav i
Tomelilla kan också antas medföra ekonomiska konsekvenser för redan etablerade
återbruksverksamheter i regionen dit återbrukat material går idag.
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Barnperspektivet
Barn och ungdomar lär sig både hemma och i skolan hur man sorterar och återvinner
avfall. Närheten till en återbrukscentral kan öka återanvändandet och kan bidra till en
ökad kunskap om hållbar konsumtion men kan även förmedlas på annat vis.
Miljöperspektivet
En återbrukscentral är positiv ur miljösynpunkt. Att möjliggöra och underlätta
återanvändning av produkter och material är en viktig del av arbetet mot ett mer
hållbart lokalsamhälle. Det är dock svårt att avgöra hur stor miljönyttan skulle bli
jämfört med idag då det redan finns möjlighet att lämna in prylar och byggmaterial
till återbruk på Sysavs anläggning samt andra, ovan nämnda privata, ideella och
kommunala initiativ för återbruk.
Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse verksamhetsutvecklare Madeleine Wahlund, 28 februari 2022.
Kommunledningskontoret

Madeleine Wahlund
Verksamhetsutvecklare
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
12 oktober 2021

Ksau § 195

Dnr KS 2021/159

Motion angående återbruk
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för
beredning.

Ärendebeskrivning

Solveig Falk (MP) har lämnat in motion om återbrukscentral med följande
lydelse:
Det är väl känt att dagens slit- och slängsamhälle är ohållbart. En ständigt ökande
produktion av varor har lett till att jordens naturtillgångar börjar ta slut, samtidigt
som bergen av sopor och överblivna produkter växer och utsläppen av växthusgaser
ökar. I Sverige lever vi idag som om vi hade 4,2 jordklot. En radikal omställning är
därför nödvändig, om inte vår planet ska bli obeboelig för kommande generationer.
En viktig sak att göra för att klara klimatutmaningarna är att minska vår konsumtion
av nya varor och istället ta vara på de resurser som redan finns i sådant vi inte längre
vill ha eller behöver, men som fortfarande går att använda. I stället för att kasta bort
trasiga och oönskade saker bör dessa tas tillvara och ges nya liv. På så sätt kan vi
spara på jordens ändliga resurser.
Vi vill därför att det i kommunal regi etableras en central för mottagning,
återanvändning, lagning, försäljning, uthyrning och utlåning av gamla prylar. Denna
bör lämpligen ligga i anslutning till återvinningscentralen i Tomelilla eller i en större
lagerlokal eller liknande.
Miljöpartiet de gröna i Tomelilla föreslår
-

att förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheten att etablera
en återbrukscentral i Tomelilla.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för
beredning.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige § 109/2021, handlingsid: Ks 2021.3395.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
12 oktober 2021

§ 195 forts.

Tidigare behandling

Kommunfullmäktige § 109/2021:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
_________
Beslutet skickas till:
Kanslichef Johan Linander
Balanslista/Patrik Månehall

Justerandes sign

142

Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 februari 2022

Kf § 15

Dnr KS 2022/32

Motion angående barnfattigdom
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Ärendebeskrivning

Sara Anheden (S) och Anders Throbäck (S) har lämnat in motion angående
barnfattigdom med följande lydelse:
Handlingsplan mot barnfattigdom
En rapport från SCB strax innan jul visade att 25 % av barnen i Tomelilla kommun
lever i fattigdom. Samtidigt visade statistik från Kronofogden att 39 barn vräkts
mellan 2011 och 2020, vilket är flest i kommunerna i sydöstra Skåne. Barn kan aldrig
lastas för den verklighet de växer upp i. Däremot har kommunen ett ansvar att jämna
ut skillnaderna så att alla barn ges samma möjlighet att lyckas i skolan och delta i
samhället i övrigt.
Rädda Barnen har tagit fram en lista med rekommendationer till kommuner för att
stötta barn i ekonomisk utsatthet. Utifrån det yrkar Socialdemokraterna
att

Tomelilla Kommun gör en kartläggning över situationen med barn i
ekonomisk utsatthet

att

Tomelilla Kommun tar fram en handlingsplan med mål att inga barn
ska diskrimineras på grund av sin ekonomiska situation

att

Tomelilla Kommun arbetar förebyggande så att inga barn vräks från
sina bostäder

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Beslutsunderlag

Motion angående barnfattigdom, handlingsid: Ks 2022.295.
_________

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 februari 2022

§ 15 forts.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Handläggare: Thomas Lindberg
Titel: Kommunsekreterare
E-post: thomas.lindberg@tomelilla.se
Telefon: 0417-180 00
Mobil: Ansvarig

Diarienummer: KS 2022/4
Datum 4 mars 2022

Anmälningsärenden ksau den 23 mars
2022
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärendena till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

1. Styrelsemötesprotokoll 2022-02-24, Österlen VA AB
2. Yttrande över utkast till beslut i Konkurrensverkets tillsynsärende, DNR.
135–148/2019
3. Händelseutvecklingen i Ukraina - Brev angående inventering av akutboende
4. Protokoll nr 1 vid styrelsesammanträde 2022-03-03, Österlenhem AB
5. Protokoll nr 1 vid styrelsesammanträde 2022-03-03, Tomelilla
Industriaktiebolag (TIAB)
6. Underrättelse - viktig information rörande vindkraftverk
7. Sammanträdesprotokoll för direktionen 1 mars 2022, Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund (SÖRF)

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg 2022-03-04.
Kommunledningskontoret

Thomas Lindberg
Kommunsekreterare
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

2 (2)

146

