
TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
14 december 2020

Plats och tid Intim, Folkets Park, Tomelilla, den 14 december 2020, 
kl. 19.00-20.55 med ajourneringar 19.30-19.40, 19.45-19.50, 19.57-20.02 
samt 20.15-20.25.

Beslutande Se sidan två.
 
 

Övriga närvarande Kanslichef Johan Linander
Kommunsekreterare Thomas Lindberg
Tjänstgörande revisor Ulla-Christina Lindberg (S)

Utses att justera Anders Larsson (C) Per Gustafsson (SD)

Justerade paragrafer §§ 152-175

Justeringens plats Kommunkansliet den 18 december 2020
och tid 
Underskrifter
Sekreterare  

Johan Linander

Ordförande
Christer Yrjas

Justerare
Anders Larsson (C) Per Gustafsson (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 14 december 2020

Datum då anslaget sätts upp 19 december 2020

Datum då anslaget tas ned 13 januari 2021

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs Torg 16

Underskrift
Johan Linander
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
14 december 2020

Justerandes sign

Beslutande
Per-Martin Svensson (M)  Sander Dijkstra (M)
Marianne Åkerblad (M) Emil Ekstrand (M)
Maria Mickelåker (C) Magnus Nilsson (C)
Christer Yrjas (C) Anette Thoresson (C)
Anders Larsson (C) Carina Persson (L)
Kjell Persson (KD) Sara Anheden (S) 
Ida Bornlykke (S) Tina Bergström-Darrell (S)
Anders Throbäck (S) Peter Boström (S)
Anne-Maj Råberg (S) Mona Nihlén (V) 
Mikael Holmberg (MP) Per Gustafsson (SD)
Peo Örnsved (SD) Anders Rosengren (SD)
Kent Olofsson (SD) Thony Blomgren (SD) 
Jonas Olsson (SD)

Tjänstgörande ersättare
Inga tjänstgörande eller icke-tjänstgörande ersättare närvarade på grund av covid-19.  
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
14 december 2020

Justerandes sign

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunfullmäktige

§ 152 Sammanträdets öppnande, upprop och val av justerare
§ 153 Frågor
§ 154 Informationsärenden
§ 155 Informationsärende - Granskning av bisysslor i Tomelilla kommun
§ 156 Partistöd 2021
§ 157 Särskild beredning för organisations- och arvodesfrågor 2020-2022
§ 158 Distansdeltagande vid kommunfullmäktiges sammanträden
§ 159 Vision för Tomelilla kommun
§ 160 Ändring i reglemente för kommunstyrelsen (tillägg eldningsförbud)
§ 161 Ändrat reglemente för kultur- och fritidsnämnden
§ 162 Ny förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media Skåne samt 

antagande av tre nya medlemmar
§ 163 Översyn av lokala hälsoskyddsföreskrifter
§ 164 Renhållningsordning med avfallsföreskrifter 2020
§ 165 Renhållningstaxa 2021 inklusive taxa för container och slamtömning
§ 166 Miljöbalkstaxa 2021
§ 167 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen 2021
§ 168 Svar på motion angående intern samordning
§ 169 Svar på motion - Lokaler till daglig verksamhet
§ 170 Svar på motion angående att återta lokalvården i egen regi
§ 171 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) 2:a kvartalet 2020
§ 172 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom äldre- och 

handikappomsorgen (SoL) 2:a kvartalet 2020
§ 173 Avsägelse från Marie Ståhlbrand (M) som ordförande i kultur- och 

fritidsnämnden
§ 174 Avsägelse från Leif Sandberg (C) som ordförande i kommunstyrelsen, 

ordförande i krisledningsnämnden och ledamot i Sydöstra Skånes 
Samarbetskommitté, samt från Per-Martin Svensson (M) som 1:e vice 
ordförande i kommunstyrelsen och 1:e vice ordförande i 
krisledningsnämnden

§ 175 Motion - Öka folkhälsan
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 december 2020

Justerandes sign

Kf § 152      

Sammanträdets öppnande, upprop och val av justerare

Kommunfullmäktiges beslut
Kungörelse om sammanträdet har sänts till varje ledamot och ersättare den
4 december 2020.

Kungörelse med specifikation av tid och plats för kommunfullmäktiges 
sammanträde samt med specifikation av dagens ärenden har varit anslagen på 
kommunens officiella digitala anslagstavla och publicerad på kommunens 
hemsida sedan den 4 december 2020.

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat, varefter sekreteraren genomför 
upprop.

Val av justerare förrättas enligt sidan 1 till detta protokoll.

I slutet av sammanträdet tackar ordförande för det gångna året och önskar 
alla en god jul och ett gott nytt år. 

Därefter tackar 2:e vice ordförande personalen för det speciella året som gått 
och önskar ordförande en god jul och ett gott nytt år.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 december 2020

Justerandes sign

Kf § 153 Dnr KS 2020/4

Frågor

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Kommunfullmäktige beslutar att Sara Anhedens (S) fråga till 
kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C) om cykelleder får ställas 
och överlämnas till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Per-Martin 
Svensson (M).

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) har till kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg 
(C) framställt följande fråga:

”Under 2020 har intresset för cykel och inte minst mountainbike ökat 
dramatiskt. Allt fler svenskar vill ut i skogen och cykla. För att ta reda på vart 
det går att cykla i Tomelilla frågade jag vår digitala medarbetare, Kim, om 
cykelleder. Hen hänvisade till en sida på kommunens webbsida som i sin tur 
pratade om Region Skånes sida för cykel. Kommunens hemsida pratar 
uteslutande om Sydostleden. Men det finns ju fler cykelleder i Tomelilla, inte 
minst för de som vill cykla mountainbike. 

Varför berättar inte kommunens hemsida om de cykelleder och cykelbanor 
som finns i Tomelilla kommun?”

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Per-Martin Svensson (M) 
svarar:

”Sydostleden är ett projekt kommunen deltar i genom destinationssamverkan 
i sydöstra Skåne. Att ha med webbinformation om denna är därför naturligt 
under rubriken ”Natur och friluftsliv”. 

Däremot saknas en samlad information om samtliga gång- och cykelvägar i 
kommunen, vilket naturligtvis kan ses som en brist.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 december 2020

Justerandes sign

§ 153 forts.

När det gäller specifikt cykelleder - som kanske mer rikas mot fritidscykling 
och besökaraktiviteter - kan dessa jämställas med hur förvaltningen hanterat 
vandringsleder på externa webbplatsen. Där finns också till exempel på 
frivilligsamhällets initiativ med. 

Det kan dock vara vanskligt att göra så, då vi som kommun har svårt att 
löpande säkerställa att andras leder är underhållna eller ens igång med bra 
utmärkningar. Det är också svårt att ha en ambition att vara heltäckande. 

Utifrån ett folkhälso- och besökarperspektiv samt Tomelilla kommuns 
varumärkesprofil, har förvaltningen dock sett att det ändå kan vara motiverat 
att ta de riskerna. Tilläggas kan att under pandemin har de webbsidorna i 
perioder hört till de mest besökta och därmed väl fyllt sin funktion. 

Liknande resonemang skulle kunna användas vad gäller cykelleder. Såsom 
Sara Anheden påpekar, är mountainbikeintresset sannolikt stort både bland 
invånare och besökare. 

Kommunikationsavdelningen kommer därför i samråd med verksamhet 
samhällsbyggnad undersöka om fler cykelleder/cykelvägar kan läggas till 
informationen samt vilka eventuella avvägningar som kan behöva göras.”
  
Beslutsunderlag
Fråga från Sara Anheden (S) till kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg 
(C) angående cykelleder, handlingsid: Ks 2020.3862.
Svar på fråga angående cykelleder, handlingsid: Ks 2020.3856.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 december 2020

Justerandes sign

Kf § 154     

Informationsärende

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Fem motioner har inkommit under perioden 20 oktober och 2 december 
2020:

 Motion - Utbilda nämndledamöter och ge dem en bra grund för 
korrekta beslut

 Motion angående hastigheten på Byavägen
 Motion angående höjt förbehållsbelopp
 Motion angående kommunekolog
 Motion angående utökning av antalet revisorer i Tomelilla kommun

En interpellation har inkommit under perioden 20 oktober och 2 december 
2020:

 Interpellation från Sara Anheden (S) till Österlenhems ordförande 
Anders Larsson (C) angående bostadssociala åtgärder

Tre medborgarinitiativ har inkommit under perioden 20 oktober och 2 
december 2020:

 Medborgarinitiativ - Önskemål om anläggande av en cykel- och 
gångbana i Smedstorp

 Medborgarinitiativ - Försäljning av färsk fisk i Tomelilla
 Medborgarinitiativ - utökad ridled i Kronoskogen

  
Beslutsunderlag
Information om inkomna motioner och interpellationer, handlingsid: Ks 
2020.3866.
Sammanställning över inkomna medborgarinitiativ, handlingsid: Ks 
2020.3867.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 december 2020

Justerandes sign

Kf § 155 Dnr KS 2020/162

Informationsärende - Granskning av bisysslor i 
Tomelilla kommun

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Revisorerna i Tomelilla kommun har den 17 september 2020 överlämnat en 
granskning av bisysslor till kommunstyrelsen för yttrande. Yttrandet ska vara 
revisorerna till handa senast den 30 november 2020. Till följd av 
granskningen har revisorerna lämnat följande rekommendationer:

- Kommunstyrelsen måste säkerställa att gällande rutiner avseende 
bisysslor efterlevs. 

- Vid bedömningen av om en bisyssla är lämplig bör arbetsgivaren ta 
hänsyn till de risker det kan medföra om kommunen köper, eller kan 
komma att köpa, varor och/eller tjänster från det företag (eller 
motsvarande) där den anställde innehar en funktionärspost.

- Kommunstyrelsen bör initiera ett arbete med att ta fram ett 
reglemente avseende bisysslor som sedermera fastställs av fullmäktige. 

- Kommunstyrelsen bör fastställa riktlinjer/tillämpningsföreskrifter 
relaterade till reglementet. I dessa riktlinjer/tillämpningsföreskrifter 
bör kommunstyrelsen tydliggöra vad som är att betrakta som en 
bisyssla.

- Kommunens styrdokument bör tydliggöra att frågan om bisysslor ska 
återaktualiseras minst en gång per år. 

- För att underlätta möjligheten till systematisk uppföljning avseende 
förekomsten av bisysslor inom kommunen bör uppgifterna finnas 
sammanställda centralt.

Förvaltningen avger, genom HR-chef Johan Lexfors, följande yttrande:
Förvaltningen konstaterar att KPMG i den sammanfattande bedömningen 
utifrån granskningens syfte identifierat brister i kännedom om 
förekommande bisysslor inom förvaltningens verksamheter samt att 
kontrollen och uppföljningen inte är ändamålsenlig. Vad gäller förvaltningens 
rutiner så är de enligt KPMG:s mening i grunden ändamålsenliga men att de i 
vissa avseenden bör utvecklas samt kompletteras med politiskt fastställda 
styrdokument. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 december 2020

Justerandes sign

§ 155 forts.

Förvaltningen vill påtala, precis som revisorerna skriver i sin granskning, att 
det i grunden är tillåtet att ha bisysslor. Vidare vill förvaltningen kommentera 
den delen av rapporten som visar att kommunen har gjort inköp eller på 
annat vis överfört medel till företag och föreningar där anställda innehar 
funktionärspost för totalt ca 15,4 mnkr, varav ca 15 mnkr rör samma 
verksamhet som bisyssleinnehavaren arbetar inom.

Mer än 15,2 mnkr av de 15,4 mnkr gäller elevpeng till tre olika friskolor. Med 
andra ord utbetalningar som varken den anställde eller kommunen i övrigt 
kan påverka. Tittar man på de ca 15 mnkr som betalts ut av samma 
verksamhet som bisyssleinnehavaren arbetar inom så avser 14,97 mnkr 
betalningar till två friskolor.

Vad gäller rekommendationerna från revisorerna så vill förvaltningen yttra 
sig enligt följande:

Nertill följer av granskningen lämnade rekommendationer och därefter följer 
förvaltningens yttrande under respektive rekommendation. 

- ”Kommunstyrelsen måste säkerställa att gällande rutiner avseende bisysslor 
efterlevs.”

Förvaltningens yttrande:
Kommunstyrelsen kan säkerställa att rutiner följs avseende bisysslor då det 
finns framtaget en introduktionschecklista för nyanställd medarbetare samt 
en introduktionschecklista för nyanställd chef där det i dessa rutiner 
dokumenteras genomförandeplan, ansvarig för genomförandet och datum 
när det ska vara genomfört. I dessa checklistor finns det särskilt upptaget ett 
moment som ska vara klart innan första arbetsdagen kring bisysslor. Här står: 
Informera ny medarbetare om att anmäla eventuell bisyssla och få den 
bedömd. Blankett finns på Chefsportalen. Godkänd blankett arkiveras i 
personalarkiv.  

- ”Vid bedömning av om en bisyssla är lämplig bör arbetsgivaren ta hänsyn till de 
risker det kan medföra om kommunen köper, eller kan komma att köpa, varor 
och/eller tjänster från det företag (eller motsvarande) där den anställde innehar en 
funktionärspost.”

Förvaltningens yttrande:
Förvaltningen anser att hänsyn tas till dessa risker om bedömningsbar 
information lämnas från arbetstagare.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 december 2020

Justerandes sign

§ 155 forts.

Till arbetsgivarens hjälp att bedöma bisyssla utifrån de uppgifter som 
arbetstagare lämnar finns Allmänna bestämmelser § 8, Lagen om Offentlig 
anställning samt på området förekommande domar från Arbetsdomstolen att 
förhålla sig till. På Chefsportalen finns utmärkt stöd för cheferna att i första 
läget bedöma och ta ställning till bisysslor utifrån om de är konkurrerande, 
arbetshindrande eller förtroendeskadliga. Där finns även exempel att ta del av 
för cheferna. Som underlag ligger då att bedöma bisysslan det inlämnade 
dokumentet ”Anmälan om bisyssla – Blankett” som arbetstagare lämnar in 
efter att ha genomgått introduktionschecklistan med chef i samband med 
rekrytering. Chef har därefter möjlighet att begära in komplettering av 
informationen för att kunna skapa sig så bra bild av bisysslan som möjligt. I 
åtanke måste man då ha att det är arbetstagarens ansvar och skyldighet enligt 
kollektivavtal. 

Följande står i Allmänna bestämmelser § 8 Bisysslor 
Mom.1. Arbetstagare som har en bisyssla ska anmäla denna och lämna de 
uppgifter, som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. 
Arbetsgivaren ska medvetandegöra arbetstagaren om skyldigheten att anmäla 
bisysslan och lämna uppgifter. 

Arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att den kan 
a) inverka hindrande för arbetsuppgifterna, 
b) innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens. 
Anmärkning Förtroendeskadlig bisyssla för arbetstagaren inom kommun, 
landsting eller kommunalförbund regleras i 7 § lagen om offentlig anställning 
(LOA). 

För arbetstagare anställd hos annan arbetsgivare än kommun, landsting eller 
kommunalförbund gäller även att bisyssla kan förbjudas av arbetsgivaren om 
den kan 
c) påverka arbetstagarens handläggning av ärenden i sitt arbete hos 
arbetsgivaren. 

Mom. 2 Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella 
organisationer räknas inte som bisyssla enligt detta avtal. 

- ”Kommunstyrelsen bör initiera ett arbete med att ta fram ett reglemente avseende 
bisysslor som sedermera fastställs av fullmäktige.”
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 december 2020

Justerandes sign

§ 155 forts.

Förvaltningens yttrande:
Då det idag på området finns centralt tecknade avtal mellan SKR och fackliga 
organisationer, det finns Lagen om offentlig anställning och AD-domar att 
följa och förhålla sig till anser förvaltningen att ett reglemente skulle kunna 
försvåra arbetet med bisysslor och det tolkningsutrymme arbetsgivaren idag 
ges i att hantera och besluta om bisyssla. I en organisation med tillitsbaserad 
styrning och ledning krävs tillit till våra chefer, erbjuda information och 
motivera till att fatta kloka beslut för verksamheternas bästa. Förvaltningen 
menar att befintliga regelverk, lagar och avtal tillsammans med checklistor, 
rutiner, Chefsportalen och stöd från HR-avdelningen bedöms tillräcklig. 
Dessutom finns risk att ändringar i centralt överenskomna avtal mellan 
marknadens parter inte harmoniserar med ett kommunalt reglemente.

Förvaltningen ser därför att frågor gällande bisysslor med fördel hanteras 
utan ett av fullmäktige fastställt reglemente. 

- ”Kommunstyrelsen bör fastställa riktlinjer/tillämpningsföreskrifter relaterade till 
reglementet. I dessa riktlinjer/tillämpningsföreskrifter bör kommunstyrelsen 
tydliggöra vad som är att betrakta som en bisyssla.”

Förvaltningens yttrande:
Förvaltningen hänvisar till ovan yttrande på föregående rekommendation. 
Det finns, förutom centrala avtal och lagar, på Chefsportalen mycket bra 
stödmaterial för arbetsgivaren att hantera frågor gällande bisysslor och stöd 
för att bedöma vad som är en bisyssla. Även AD-domar förkunnas löpande 
vilka parterna måste förhålla sig till i bedömning av bisysslor. 

Förvaltningens förslag.
Förvaltningen föreslår att HR-avdelningen ges i uppdrag att genomföra 
utbildningsinsatser för chefer i frågor kopplade till bisysslor och bedömning 
av sådana. 

- ”Kommunens styrdokument bör tydliggöra att frågan om bisysslor ska 
återaktualiseras minst en gång per år.”

Förvaltningens yttrande:
Rekommendationen är redan åtgärdad i styrdokument Medarbetarsamtal i 
Winlas personalanteckningar. Det nya underlaget för medarbetarsamtal har 
kompletterats med information om att bisyssla ska följas upp i samtalet med 
arbetstagare. Nya underlaget för medarbetarsamtalen 2020 dokumenteras 
med handlingsplan och sparas digitalt i Winlas personalanteckningar. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 december 2020

Justerandes sign

§ 155 forts.

Utöver att frågan lyfts under medarbetarsamtalen så kan frågan aktualiseras 
flera gånger per år då det åligger arbetstagare utifrån Allmänna bestämmelser 
att på eget initiativ informera arbetsgivare, för möjlighet till bedömning och 
dokumentation, om avsikt att starta bisyssla eller informera vid ändrade 
förhållande, nya uppdrag eller delge annan information av vikt för 
bedömning av bisyssla. Därefter ska arbetsgivare göra bedömning om 
bisyssla är förenlig med anställning eller ej. Dokumentera bisyssla och beslut 
digitalt i Winlas personalanteckningar samt arkivera handling i personalarkiv.

- ”För att underlägga möjligheten till systematisk uppföljning avseende förekomsten 
av bisysslor inom kommunen bör uppgifterna finnas sammanställda centralt.”

Förvaltningens yttrande:
Kommunen har köpt in särskild modul till Winlas där det finns möjlighet till 
systematisk uppföljning och central sammanställning. I systemet finns en 
särskild flik Bisysslor där ansvarig chef fyller i inlämnade uppgifter om 
bisysslor samt även kan bifoga handlingar kopplade till uppgiftslämnande och 
beslut.

Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna beror på vilka rekommendationer som ska 
genomföras och på vilket sätt. En särskild modul till Winlas har redan köpts 
in.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att barnperspektivet berörs nämnvärt.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att miljöperspektivet berörs nämnvärt.

Uppföljning
Kommunstyrelsen bör under 2021 följa upp hur revisorernas 
rekommendationer har implementerats i verksamheterna. 

Beslutsunderlag
Revisorerna § 33/2020, handlingsid: Ks 2020.2791.
Missiv gällande granskning av bisysslor, handlingsid: Ks 2020.2738.
Granskning bisysslor Tomelilla slutrapport, handlingsid: Ks 2020.2737.
Kommunstyrelsen § 164/2020, handlingsid: Ks 2020.3597.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 december 2020

Justerandes sign

§ 155 forts.

Tidigare behandling
Revisorerna § 33/2020:
Revisorerna beslutar följande:

- Att godkänna granskningsrapport ” Granskning av kommunens 
kontroll av anställdas bisysslor” med handlingsid: Ks 2020.2737

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse med 
handlingsid Ks 2020.2738 till kommunstyrelsen för yttrande senast 
2020-11-30 samt till kommunfullmäktige för kännedom

- Att ge nämndsekreteraren i uppdrag att skicka pressmeddelande med 
handlingsid Ks.2020.2739 samt granskningsrapport till Ystads 
Allehanda, Lokaltidningen Simrishamn-Tomelilla samt Sveriges Radio 
Kristianstad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 246/2020:
Kommunstyrelsen beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag.

Kommunstyrelsen § 164/2020:
Kommunstyrelsen beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Revisorerna
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 december 2020

Justerandes sign

Kf § 156 Dnr KS 2020/175

Partistöd 2021

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att för 2021 utbetala partistöd enligt nedan:

Moderaterna: 70 552 kr 
Centerpartiet: 70 552 kr 
Liberalerna: 17 569 kr 
Kristdemokraterna: 17 569 kr 
Arbetarepartiet Socialdemokraterna: 85 690 kr 
Vänsterpartiet: 25 138 kr 
Miljöpartiet de gröna: 17 569 kr 
Sverigedemokraterna: 85 690 kr 

En skriftlig redovisning, som visar att partistödet använts för det ändamål 
som anges i 4 kap. 31 § kommunallagen, samt granskningsintyg ska inlämnas 
till fullmäktige senast den 30 juni 2022.

Ärendebeskrivning
Enligt 4 kap. 42 § kommunallagen ska kommunfullmäktige årligen fatta 
beslut om utbetalning av partistöd.

Enligt reglementet för partistöd i Tomelilla kommun beräknas partistödet till 
20 % av prisbasbeloppet per mandat (valår 25 %). Stödet fördelas med ett 
grundstöd som uppgår till 10 000 kronor per parti och år, samt ett 
mandatstöd som utgörs av resterande belopp fördelat per mandat och år. 
Prisbasbeloppet för 2020 har fastställts till 47 600 kronor, vilket medför ett 
grundbelopp om 10 000 kronor per parti och ett mandatstöd om 7 569 
kronor per mandat.

Samtliga partier har redovisat det partistöd som utbetalades 2019.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 december 2020

Justerandes sign

§ 156 forts.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att för 2021 utbetala partistöd enligt nedan:

Moderaterna: 70 552 kr 
Centerpartiet: 70 552 kr 
Liberalerna: 17 569 kr 
Kristdemokraterna: 17 569 kr 
Arbetarepartiet Socialdemokraterna: 85 690 kr 
Vänsterpartiet: 25 138 kr 
Miljöpartiet de gröna: 17 569 kr 
Sverigedemokraterna: 85 690 kr 

En skriftlig redovisning, som visar att partistödet använts för det ändamål 
som anges i 4 kap. 31 § kommunallagen, samt granskningsintyg ska inlämnas 
till fullmäktige senast den 30 juni 2022.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 161/2020, handlingsid: Ks 2020.3594.
Uträkning av partistöd 2021, handlingsid: Ks 2020.3265.

  
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 243/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att för 2021 utbetala partistöd enligt nedan:

Moderaterna: 70 552 kr 
Centerpartiet: 70 552 kr 
Liberalerna: 17 569 kr 
Kristdemokraterna: 17 569 kr 
Arbetarepartiet Socialdemokraterna: 85 690 kr 
Vänsterpartiet: 25 138 kr 
Miljöpartiet de gröna: 17 569 kr 
Sverigedemokraterna: 85 690 kr 

En skriftlig redovisning, som visar att partistödet använts för det ändamål 
som anges i 4 kap. 31 § kommunallagen, samt granskningsintyg ska inlämnas 
till fullmäktige senast den 30 juni 2022.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 december 2020

Justerandes sign

§ 156 forts.

Kommunstyrelsen § 161/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att för 2021 utbetala partistöd enligt nedan:

Moderaterna: 70 552 kr 
Centerpartiet: 70 552 kr 
Liberalerna: 17 569 kr 
Kristdemokraterna: 17 569 kr 
Arbetarepartiet Socialdemokraterna: 85 690 kr 
Vänsterpartiet: 25 138 kr 
Miljöpartiet de gröna: 17 569 kr 
Sverigedemokraterna: 85 690 kr 

En skriftlig redovisning, som visar att partistödet använts för det ändamål 
som anges i 4 kap. 31 § kommunallagen, samt granskningsintyg ska inlämnas 
till fullmäktige senast den 30 juni 2022.
_________

Beslutet skickas till:
Kanslichef Johan Linander
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Politiska partier – gruppledare
Moderaterna, Per-Martin Svensson
Centerpartiet, Leif Sandberg
Liberalerna, Carina Persson
Kristdemokraterna, Bo Herou
Arbetarepartiet Socialdemokraterna, Inger Åbonde
Vänsterpartiet, Mona Nihlén
Miljöpartiet de gröna, Mikael Holmberg
Sverigedemokraterna, Per Gustafsson
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 december 2020

Justerandes sign

Kf § 157 Dnr KS 2020/145

Särskild beredning för organisations- och 
arvodesfrågor 2020-2022

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en särskild beredning för 
organisations- och arvodesfrågor med uppdrag fram till valet 2022 med en 
representant från varje i Tomelilla kommuns fullmäktige invalt parti: Per-
Olof Örnsved (SD), Tina Bergström-Darrell (S), Jörgen Prahl (M), Ingvar 
Karlsson (C), Linda Ekelund (V), Claes Melin (MP), Conny Thoresson (L) 
och Bo Herou (KD).

Kommunfullmäktige beslutar att välja Jörgen Prahl (M) till ordförande och 
Tina Bergström-Darrell (S) till vice ordförande i beredningen. Till sekreterare 
i beredningen utses kanslichefen.

Kommunfullmäktige beslutar att den särskilda beredningen ges i uppdrag att 
lämna förslag på organisationsförändringar och ersättningsbestämmelser för 
förtroendevalda inför mandatperioden 2023-2026. Arbetet ska bedrivas så att 
förslag kan behandlas av kommunfullmäktige under våren 2022, förslag vad 
gäller antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska dock lämnas senast i 
oktober 2021.

Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av beredningens arbete sker ur 
kommunstyrelsens buffert för oförutsedda kostnader.

Ärendebeskrivning
Inför varje mandatperiod finns det behov att se över Tomelilla kommuns 
politiska organisation samt reglementet om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda. Behov förändras och möjligheter till effektivisering och en 
stärkt demokrati ska ses över. 

För framtagande av beslutsunderlag i dessa frågor bör en särskild beredning 
tillsättas bestående av en representant från varje parti som är invalt i 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige bör också välja ordförande för 
beredningen samt en vice ordförande. Därutöver bör kanslichefen väljas till 
sekreterare i beredningen.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 december 2020

Justerandes sign

§ 157 forts.

Beredningen får ett brett uppdrag och har möjlighet att vända på alla stenar 
de önskar vad gäller Tomelilla kommuns politiska organisation och 
reglementet om ekonomiska förmåner till förtroendevalda. Beredningen ska 
även begrunda hur förvaltningsorganisationen bäst ska kunna passa den 
politiska organisationen, även om det är kommundirektören som beslutar om 
förvaltningens organisation.

Enligt kommunallagen 5 kap 7 § måste beslut om att ändra antalet ledamöter 
i fullmäktige fattas före utgången av februari månad valåret. För att ärendet 
ska kunna hanteras på kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2022 
behöver beredningen lämna sitt förslag i denna del senast i oktober 2021.

I övrigt ska beredningsarbetet bedrivas så att förslag kan behandlas av 
kommunfullmäktige senast under våren 2022.

Finansiering av beredningens arbete sker ur kommunstyrelsens buffert för 
oförutsedda kostnader.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en särskild beredning för 
organisations- och arvodesfrågor med uppdrag fram till valet 2022 med en 
representant från varje i Tomelilla kommuns fullmäktige invalt parti. 

Kommunfullmäktige beslutar att välja xx (X) till ordförande och yy (Y) till 
vice ordförande i beredningen. Till sekreterare i beredningen utses 
kanslichefen.

Kommunfullmäktige beslutar att den särskilda beredningen ges i uppdrag att 
lämna förslag på organisationsförändringar och ersättningsbestämmelser för 
förtroendevalda inför mandatperioden 2023-2026. Arbetet ska bedrivas så att 
förslag kan behandlas av kommunfullmäktige under våren 2022, förslag vad 
gäller antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska dock lämnas senast i 
oktober 2021.

Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av beredningens arbete sker ur 
kommunstyrelsens buffert för oförutsedda kostnader.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 december 2020

Justerandes sign

§ 157 forts.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 102/2020, handlingsid: Ks 2020.2583.

  
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 161/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en särskild beredning för 
organisations- och arvodesfrågor med uppdrag fram till valet 2022 med en 
representant från varje i Tomelilla kommuns fullmäktige invalt parti. 

Kommunfullmäktige beslutar att välja xx (X) till ordförande och yy (Y) till 
vice ordförande i beredningen. Till sekreterare i beredningen utses 
kanslichefen.

Kommunfullmäktige beslutar att den särskilda beredningen ges i uppdrag att 
lämna förslag på organisationsförändringar och ersättningsbestämmelser för 
förtroendevalda inför mandatperioden 2023-2026. Arbetet ska bedrivas så att 
förslag kan behandlas av kommunfullmäktige under våren 2022, förslag vad 
gäller antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska dock lämnas senast i 
oktober 2021.

Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av beredningens arbete sker ur 
kommunstyrelsens buffert för oförutsedda kostnader.

Kommunstyrelsen § 102/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en särskild beredning för 
organisations- och arvodesfrågor med uppdrag fram till valet 2022 med en 
representant från varje i Tomelilla kommuns fullmäktige invalt parti. 

Kommunfullmäktige beslutar att välja xx (X) till ordförande och yy (Y) till 
vice ordförande i beredningen. Till sekreterare i beredningen utses 
kanslichefen.

Kommunfullmäktige beslutar att den särskilda beredningen ges i uppdrag att 
lämna förslag på organisationsförändringar och ersättningsbestämmelser för 
förtroendevalda inför mandatperioden 2023-2026. Arbetet ska bedrivas så att 
förslag kan behandlas av kommunfullmäktige under våren 2022, förslag vad 
gäller antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska dock lämnas senast i 
oktober 2021.
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Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 december 2020

Justerandes sign

§ 157 forts.

Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av beredningens arbete sker ur 
kommunstyrelsens buffert för oförutsedda kostnader.

Förslag till beslut under sammanträdet
Till ledamöter föreslås Per-Olof Örnsved (SD), Tina Bergström-Darrell (S), 
Jörgen Prahl (M), Ingvar Karlsson (C), Linda Ekelund (V), Claes Melin (MP), 
Conny Thoresson (L) och Bo Herou (KD). 

Till ordförande föreslås Per-Olof Örnsved (SD), Tina Bergström-Darrell (S) 
och Jörgen Prahl (M). 

Till vice ordförande föreslås Per-Olof Örnsved (SD) och Tina Bergström-
Darrell (S).

Beslutsgång – Ledamöter och ordförande
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar 
välja de åtta föreslagna personerna till ledamöter i beredningen. 

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar 
välja Jörgen Prahl (M) till ordförande i beredningen. 

Votering begärs och verkställs genom sluten omröstning.

Omröstning
Efter sammanräkning av justerarna Anders Larsson (C) och Per Gustafsson 
(SD) fastställs att Jörgen Prahl (M) väljs till ordförande i beredningen efter 
röstsiffrorna Jörgen Prahl (M) 10 röster, Tina Bergström-Darrell (S) 7 
röster samt Per-Olof Örnsved (SD) 6 röster. Två röstsedlar var blanka.

Beslutsgång – Vice ordförande
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar 
välja Tina Bergström-Darrell (S) till vice ordförande i beredningen. 

Votering begärs och verkställs genom sluten omröstning.

Omröstning
Efter sammanräkning av justerarna Anders Larsson (C) och Per Gustafsson 
(SD) fastställs att Tina Bergström-Darrell (S) väljs till vice ordförande i 
beredningen efter röstsiffrorna Tina Bergström-Darrell (S) 7 röster och 
Per-Olof Örnsved (SD) 6 röster. 12 röstsedlar var blanka.
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Justerandes sign

§ 157 forts.

_________

Beslutet skickas till:
Jörgen Prahl (M)
Tina Bergström-Darrell (S)
Per-Olof Örnsved (SD)
Ingvar Karlsson (C)
Linda Ekelund (V)
Claes Melin (MP)
Conny Thoresson (L)
Bo Herou (KD)
Kanslichef Johan Linander
Löneenheten, Ystad
Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand   
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14 december 2020

Justerandes sign

Kf § 158 Dnr KS 2020/53

Distansdeltagande vid kommunfullmäktiges 
sammanträden

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ledamöter och ersättare får deltaga vid 
kommunfullmäktiges sammanträden på distans när deltagandet kan ske 
genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. 

Kommunfullmäktige beslutar att det är kommunfullmäktiges presidium som 
avgör huruvida deltagande på distans kan tillåtas vid det aktuella mötet.

Ärendebeskrivning
Den 23 mars 2020 beslutade kommunfullmäktige, kf § 37/2020, att tillåta 
distansdeltagande vid nämnds- och utskottssammanträden i Tomelilla 
kommun. Detta beslut omfattade dock inte kommunfullmäktige själv 
eftersom de tekniska förutsättningarna inte ansågs finnas i Folkets Park. 

Med anledning av risken för smittspridning av coronaviruset och att 
Folkhälsomyndigheten uppmanar människor att begränsa sociala kontakter 
för att inte smitta andra, så anser kommunfullmäktiges presidium att det även 
bör öppnas upp för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige att delta på 
distans. Hur det tekniskt ska lösas får kommunfullmäktiges presidium 
återkomma med.

Kommunallagen 5 kap. 16 § medger att ledamöter får delta i fullmäktiges 
sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i 
sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt 
att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.

Det finns ett antal viktiga punkter att komma ihåg vid distansdeltagande:

- Ordföranden avgör i det enskilda fallet om en ledamot kan tillåtas 
delta i sammanträde på distans.
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Justerandes sign

§ 158 forts.

- Deltagare som inte befinner sig i sammanträdeslokalen ska vara 
anslutna till sammanträdeslokalen på så sätt att deltagaren och de som 
är personligen närvarande på sammanträdet både kan se och höra 
varandra tydligt för att deltagarna enkelt kan identifiera varandra på 
ett betryggande sätt. Att alla deltagarna både kan se och höra varandra 
tydligt är viktigt för att den som deltar på distans ska kunna delta på 
samma villkor som de som är fysiskt närvarande i 
sammanträdeslokalen och vara fullt delaktig överläggningarna.

- Den som deltar på distans ska kunna ta del av handlingar som delas ut 
vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall 
avgörandet sker genom omröstning.

- Ordföranden för sammanträdet ansvarar för ordningen vid 
sammanträdet. Ordföranden avgör före varje sammanträde om den 
tekniska utrustningen uppfyller kraven på bild- eller ljudkvalitet för 
deltagande på distans. 

- Om bild- eller ljudkvaliteten under sammanträdet försämras eller 
förbindelsen bryts måste sammanträdet avbrytas tills en förbindelse av 
sådan kvalitet har återupprättats att alla åter kan delta på lika villkor 
eller om ledamoten ska anses ha lämnat sammanträdet. 

- Ledamot som deltar på distans ansvarar för att den tekniska 
utrustning som ledamoten använder uppfyller kraven på bild- eller 
ljudkvalitet för deltagande på distans. 

Möjligheten att deltaga på distans ska inte uppfattas som en rättighet att 
deltaga på distans. I varje enskilt fall måste kommunfullmäktiges ordförande 
avgöra huruvida deltagande på distans kan tillåtas.

Den ledamot som vill deltaga på distans måste själv ha teknisk utrustning 
som uppfyller kraven på bild- och ljudkvalitet för deltagande på distans. 
Tomelilla kommun tillhandahåller alltså inte denna utrustning. 

Ekonomiska konsekvenser
Deltagande på distans kan minska kommunens kostnader genom att resan till 
sammanträdet som kommunen normalt bekostar inte genomförs. Även tiden 
för eventuell ersättning för förlorad arbetsinkomst minskar eftersom restiden 
normalt räknas in.
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§ 158 forts.

Tomelilla kommun kan behöva köpa in ett nytt program för digitala 
sammanträden. Hur mycket detta kostar är inte bedömt ännu.

Barnperspektivet
Att förenkla för föräldrar att kombinera politiska uppdrag med familjeliv kan 
medföra att fler ser sig ha möjlighet att arbeta politiskt och att färre hoppar 
av sina uppdrag när de får barn. Fler politiskt engagerade föräldrar kan bidra 
till fler synpunkter och mer fokus på frågor som rör barn.

Miljöperspektivet
Kan deltagande på distans ersätta resor till sammanträden så ger det en 
positiv miljöeffekt.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ledamöter och ersättare får deltaga vid 
kommunfullmäktiges sammanträden på distans när deltagandet kan ske 
genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. 

Kommunfullmäktige beslutar att det är kommunfullmäktiges presidium som 
avgör huruvida deltagande på distans kan tillåtas vid det aktuella mötet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 178/2020, handlingsid: Ks 2020.3768.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 272/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att ledamöter och ersättare får deltaga vid 
kommunfullmäktiges sammanträden på distans när deltagandet kan ske 
genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. 

Kommunfullmäktige beslutar att det är mötesordföranden som avgör 
huruvida deltagande på distans kan tillåtas vid det aktuella mötet.

Kommunstyrelsen § 178/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att ledamöter och ersättare får deltaga vid 
kommunfullmäktiges sammanträden på distans när deltagandet kan ske 
genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. 
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§ 158 forts.

Kommunfullmäktige beslutar att det är kommunfullmäktiges presidium som 
avgör huruvida deltagande på distans kan tillåtas vid det aktuella mötet.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktiges ordförande Christer Yrjas (C)
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Emil Ekstrand (M)
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande Anne-Maj Råberg (S)
De i fullmäktige representerade partiernas gruppledare
Arbetarepartiet Socialdemokraterna, Inger Åbonde
Centerpartiet, Leif Sandberg
Kristdemokraterna, Bo Herou
Liberalerna, Carina Persson
Miljöpartiet de gröna, Mikael Holmberg
Moderaterna, Per-Martin Svensson
Sverigedemokraterna, Per Gustafsson
Vänsterpartiet, Mona Nihlén
Kanslichef Johan Linander
Kommunikationschef Katrin Högborn
Digitaliseringschef Mikael Göransson
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Kf § 159 Dnr KS 2020/153

Vision för Tomelilla kommun

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta Vision för Tomelilla kommun, 
handlingsid: Ks 2020.2525, med ändringen att devisen ska vara ”Tomelilla på 
Österlen - en kreativ och hållbar bit av Skåne” samt att ordet visionsfond ska 
ändras till visionsmedel.

Reservation
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Ida Bornlykke, Tina 
Bergström-Darrell, Anders Throbäck, Peter Boström och Anne-Maj Råberg) 
samt Mona Nihlén (V) reserverar sig i enlighet med bifogad reservation, 
handlingsid: Ks 2020.3905.

Ärendebeskrivning
Tomelilla kommuns nuvarande vision gäller t.o.m. 2020, alltså innevarande 
år. Med anledning av det har ett arbete att utarbeta en ny vision genomförts. 
Arbetet har pågått sedan sent 2019 samt innevarande år och har fördelats på 
tre tillfällen där politiker och tjänstepersoner mötts i en dialog om 
framtagande och innehåll. Samt avslutats med ett seminarium i 
kommunfullmäktige, med dels en bakgrundsbeskrivning om vad som 
kännetecknar ett visionsarbete samt en redovisning av de olika förslag till 
vision som utarbetats vid de två föreliggande seminarierna. 

Därefter har ytterligare en kommunikativ bearbetning av förslaget till vision 
skett i förvaltningsledningen.

Parallellt med den politiska processen har samtal och intervjuer skett med ett 
antal företag och enskilda i kommunen om hur de ser på en framtida vision 
och vilka viktiga beståndsdelar de tycker den kan bestå av, vad de ser som 
viktiga styrkeområden att arbeta vidare med. Där lyftes de agrara näringarna 
fram tillsammans med den kreativitet och entreprenörsanda som präglar både 
vår byggd och vårt näringsliv. Man belyste också vikten av att involvera barn 
och ungdomar i arbete i den framtida visionens anda och om vår byggds 
styrka och särart.
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§ 159 forts.

Förslag till vision och devis

 I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår 
gemensamma innovationskraft ger näring och hållbar tillväxt.

Devis

 Tomelilla på Österlen; en kreativ, grön och hållbar bit av Skåne.

Inom ärendet föreslår förvaltningen även att Kommunfullmäktige fattar 
beslut om att i visionens anda utveckla en visionsfond med motsvarande 200 
tkr per år fr.o.m. 2021. Syftet är att den ska rikta sig till de invånare, 
föreningar och företag som har stora och små idéer för att utveckla och 
förändra Tomelilla. Andemeningen är alltså att stödja modiga idéer som 
uppmuntrar en “testanda”, men också förverkligandet av visioner och 
drömmar i vår kommun. 

Visionsfonden ska finnas för att vi tror att invånare och organisationer har 
motivation och ambition att driva Tomelilla i riktning mot kommunens 
vision Tomelilla 2030. Från fonden kan man förslagsvis söka upp till 25 tkr 
för sitt projekt.

Alla projekt ska bedömas utifrån den potentiella samhällsnyttan i kommunen 
och utifrån hur nytt projektet är för Tomelilla. Vi ser gärna att projektidén 
engagerar en särskild grupp eller svarar på ett eller flera behov som finns i 
kommunen. Ansökningarna till visionsfonden bör bedömas och beslutas av 
en grupp som är sammansatt av näringsliv, föreningsrepresentanter och 
politiker i kommunen. 

Formerna för bedömningen av bidrag behöver utarbetas i ett separat 
dokument, men ett förslag är att en del av visionsfonden, kanske 10 tkr, går 
till ett stipendium för en ung människa med anknytning till Tomelilla som 
visat framfötterna inom forskning och har en idé i visionens riktning.

Ekonomiska konsekvenser
Ett stringent visions- och efterföljande målarbete i de områden som berörs 
får sannolikt inga stora negativa ekonomiska konsekvenser, snarare tvärtom, 
det förtydligar vilka frågor vi ska arbeta med, inte minst ur ett utvecklings- 
och tillväxtperspektiv och kan därför leda till ett mer stringent ekonomiskt 
arbete. 
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Förslaget om visionsfond innebär dock en ekonomisk satsning, som om den 
antas behöver prioriteras i budgetsammanhang. Men den innebär också att 
kommunen stöder och uppmuntrar enskilda och organisationer som har ett 
driv att arbeta med innovationer i vår kommun.

Barnperspektivet
Det är viktigt att barn och ungdomar involveras i arbetet med visionen. Det 
kan göras på flera olika sätt, i vårt ungdomsråd, men också i framtida 
arbetsformer och projekt med sikte på visionen. Det är också viktigt att det 
som görs i visionens andra har ett barnrättsligt perspektiv. Att involvera barn 
och ungdomar i ett framåtsyftande och visionärt utvecklingsarbete mot 
Tomelilla 2030 innebär troligen också att vi bidrar till goda minnen av 
uppväxtkommunen. Det i sin tur, även om man väljer att flytta, studera på 
annan ort osv, kan leda till att man vill återvända och/eller etablera sig i 
hemorten.

Miljöperspektivet
Visionen bidrar till att förstärka ambitionen att utveckla de kreativa och 
gröna näringarna och ligger därför mycket nära det fokus vi alla behöver ha 
på Agenda 2030 och miljömässig hållbarhet.

Uppföljning
Visionen kommer att vara vägledande för Tomelilla kommuns arbete med 
mål, budget och en rad andra i högsta grad viktiga beslut. Visionen följs upp i 
varje årsredovisning, delårsbokslut, måldokument med mera.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta Vision för Tomelilla kommun, 
handlingsid: Ks 2020.2525, med ändringen att devisen ska vara ”Tomelilla på 
Österlen - en kreativ och hållbar bit av Skåne”.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 144/2020, handlingsid: Ks 2020.3176.
Vision för Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2020.2525.
Socialdemokraternas förslag till ny vision för Tomelilla kommun, 
handlingsid: Ks 2020.2909.
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Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 205/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Kommunstyrelsen § 144/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta Vision för Tomelilla kommun, 
handlingsid: Ks 2020.2525, med ändringen att devisen ska vara ”Tomelilla på 
Österlen - en kreativ och hållbar bit av Skåne”.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
ändringen att ordet visionsfond ska ändras till visionsmedel.

Sara Anheden (S) yrkar att visionen ska vara ”Vår gemensamma 
innovationskraft i Tomelilla på Österlen ger näring till hållbar tillväxt”, samt 
bifall till kommunstyrelsens förslag till devis och avslag på införandet av en 
visionsfond eller visionsmedel.

Per Gustafsson (SD), Mikael Holmberg (MP) och Carina Persson (L) yrkar 
bifall till Per-Martin Svenssons förslag.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Per-Martin Svensson med fleras förslag. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för bifall till Per-Martin Svensson med fleras förslag.
Nej-röst för bifall till Sara Anhedens förslag.
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Omröstning
Med 18 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla Per-
Martin Svensson med fleras förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Sander Dijkstra (M), Marianne Åkerblad 
(M), Emil Ekstrand (M), Maria Mickelåker (C), Magnus Nilsson (C), Christer 
Yrjas (C), Anette Thoresson (C), Anders Larsson (C), Carina Persson (L), 
Kjell Persson (KD), Mikael Holmberg (MP), Per Gustafsson (SD), Peo 
Örnsved (SD), Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), Thony 
Blomgren (SD) och Jonas Olsson (SD).

Nej-röster: Sara Anheden (S), Ida Bornlykke (S), Tina Bergström Darrell (S), 
Anders Throbäck (S), Peter Boström (S), Anne-Maj Råberg (S) och Mona 
Nihlén (V).
_________

Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Byggnadsnämnden
Familjenämnden
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
Valnämnden
Vård och omsorgsnämnden
Kommunikationschef Katrin Högborn
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Reservation ärende 9 – Vision för Tomelilla kommun

Sedan mer än ett år tillbaka har arbetet med att ta fram en ny vision för Tomelilla kommun 
pågått. Under arbetets inledning var endast kommunstyrelsens ordinarie ledamöter inbjudna 
att delta. När fullmäktiges ledamöter och ersättare i mars i år kallades till en dialog för 
utformning av ny vision var deltagandet mycket sparsamt från de inbjudna. Inga handlingar 
skickades heller ut så att partigrupperna kunde förbereda sig. 

Visionen är i allra högsta grad en politisk fråga. Sedan fullmäktigemötet i mars har arbetet 
med Visionen i princip stått stilla och ingen mer politisk dialog har genomförts. Den 2 
september kom frågan upp på KSAU som en dialog och ett förslag från 
tjänstemannaorganisationen presenteras. Vid fullmäktiges sammanträde den 14 december 
beslutar en oenig församling att anta visionen.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser att det får betraktas som ett stort misslyckande 
att den nu antagna visionen inte stöds av alla fullmäktiges partier. Den process som legat till 
grund för beslutet kan heller inte anses vara tillräcklig då endast en begränsad del av de 
förtroendevalda haft möjlighet att vara delaktiga. 

För att en vision ska kunna kallas för vision krävs det ett driv framåt. Något sådant finns inte i 
den nu beslutade visionen, det är en formulering av tillståndet här och nu. Istället borde 
visionen varit formulerad enligt följande:

Vår gemensamma innovationskraft i Tomelilla på Österlen ger näring och hållbar tillväxt.

Mot bakgrund av detta reserverar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet sig emot beslutet.

Sara Anheden Mona Nihlén
Vice gruppledare Gruppledare
Socialdemokratiska KF-gruppen Vänsterpartiet
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Kf § 160 Dnr KS 2018/158

Ändring i reglemente för kommunstyrelsen (tillägg 
eldningsförbud)

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar ändra kommunstyrelsens reglemente, 
handlingsid: Ks 2020.2782.

Ärendebeskrivning
Enligt 10 kap. 1 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor har regeringen rätt 
att överlåta åt en förvaltningsmyndighet eller en kommun att meddela 
föreskrifter om förbud mot eldning utomhus och liknande förebyggande 
åtgärder mot brand. Detta har regeringen gjort i 2 kap. 7 § förordningen 
(2003:789) om skydd mot olyckor: 

”En länsstyrelse och en kommun får meddela föreskrifter om förbud helt 
eller delvis mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder 
mot brand.”

Eftersom det följer av sakens natur att det är brådskande att meddela 
eldningsförbud när det blir aktuellt, bör kommunfullmäktige ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att fatta beslut om denna typ av föreskrifter. 
Kan inte kommunstyrelsens sammanträde avvaktas har ordförande möjlighet 
att ta ett ordförandebeslut i enlighet med 6 kap. 39 § kommunallagen och 
kommunstyrelsens delegeringsregler.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar ändra kommunstyrelsens reglemente, 
handlingsid: Ks 2020.2782.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 145/2020, handlingsid: Ks 2020.3177.
Reglemente för kommunstyrelsen tillägg eldningsförbud, handlingsid: Ks 
2020.2782.
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Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 198/2020:
Kommunfullmäktige beslutar ändra kommunstyrelsens reglemente, 
handlingsid: Ks 2020.2782.

Kommunstyrelsen § 145/2020:
Kommunfullmäktige beslutar ändra kommunstyrelsens reglemente, 
handlingsid: Ks 2020.2782.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
KFS/Mary Nilsson
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Ändrat reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar ändra kultur- och fritidsnämndens reglemente i 
enlighet med bilagan, handlingsid: Ks 2020.3211.

Ärendebeskrivning
Med anledning av att besluten om serveringstillstånd med mera enligt 
alkohollagen går över från kultur- och fritidsnämnden till Ystad-
Österlenregionens miljöförbunds direktion den 1 januari 2021 behöver 
kultur- och fritidsnämndens reglemente ändras. 

I våras när Tomelilla marknad skulle ställas in uppmärksammades att det inte 
någonstans i reglementet står att det är kultur- och fritidsnämnden som har 
ansvar för att anordna marknaderna i Tomelilla. När reglementet ändå ska tas 
upp för beslut bör det läggas till att det är kultur- och fritidsnämnden som 
har ansvar för att anordna marknaderna i Tomelilla.

I nuvarande reglemente står det inte heller att det är kultur- och 
fritidsnämnden som ska besluta om och dela ut Tomelilla kommuns 
kulturpris och Tomelilla kommuns idrottspris, även detta bör läggas till i 
nämndens reglemente.

I förslagen är det som ska tas bort markerat med rött och det som ska läggas 
till är markerat med gult.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.

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

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.
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Uppföljning
När kommunfullmäktige har fattat beslut kommer förändringen genomföras 
i den kommunala författningssamlingen (KFS:en). Nytt reglemente antas i 
slutet av innevarande mandatperiod för kommande mandatperiod.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar ändra kultur- och fritidsnämndens reglemente i 
enlighet med bilagan, handlingsid: Ks 2020.3211.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 165/2020, handlingsid: Ks 2020.3598.
Förslag på ändrat reglemente för kultur- och fritidsnämnden, handlingsid: Ks 
2020.3211.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 226/2020:
Kommunfullmäktige beslutar ändra kultur- och fritidsnämndens reglemente i 
enlighet med bilagan, handlingsid: Ks 2020.3211.

Kommunstyrelsen § 165/2020:
Kommunfullmäktige beslutar ändra kultur- och fritidsnämndens reglemente i 
enlighet med bilagan, handlingsid: Ks 2020.3211.
_________

Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden
KFS/Mary Nilsson
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Ny förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media 
Skåne samt antagande av tre nya medlemmar

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta ny förbundsordning för AV Media Skåne, 
handlingsid: Ks 2020.3292, samt anta Kristianstads, Hörby och Höörs 
kommuner som nya medlemmar att gälla från 1 januari 2021.

Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet AV Media Skåne har inkommit med hemställan om 
Tomelilla kommuns godkännande av ny förbundsordning samt antagande av 
Kristianstads, Hörby och Höörs kommuner som nya medlemmar att gälla 
från 1 januari 2021.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta ny förbundsordning för AV Media Skåne, 
handlingsid: Ks 2020.3292, samt anta Kristianstads, Hörby och Höörs 
kommuner som nya medlemmar att gälla från 1 januari 2021.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 166/2020, handlingsid: Ks 2020.3599.
Ny förbundsordning AV Media Skåne, handlingsid: Ks 2020.3292.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 255/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta ny förbundsordning för AV Media Skåne, 
handlingsid: Ks 2020.3292, samt anta Kristianstads, Hörby och Höörs 
kommuner som nya medlemmar att gälla från 1 januari 2021.

Kommunstyrelsen § 166/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta ny förbundsordning för AV Media Skåne, 
handlingsid: Ks 2020.3292, samt anta Kristianstads, Hörby och Höörs 
kommuner som nya medlemmar att gälla från 1 januari 2021. 
_________
Beslutet skickas till: AV Media Skåne
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Kf § 163 Dnr KS 2019/212

Översyn av lokala hälsoskyddsföreskrifter

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta nya lokala hälsoskyddsföreskrifter, 
handlingsid: Ks 2020.3907, vilket innebär att tomgångskörning i högst 1 
minut gäller i hela kommunen.

Ärendebeskrivning
Vid direktionsmötet den 9 december 2019 beslutade direktionen att föreslå 
medlemskommunerna att ge miljöförbundet i uppdrag att se över de lokala 
hälsoskyddsföreskrifterna med anledning av de behövde revideras. Beslut att 
ge miljöförbundet i uppdrag att revidera lokala hälsoskyddsföreskrifter 
beslutades under våren 2020 i respektive medlemskommun. En mindre 
arbetsgrupp med representanter från medlemskommunerna och 
miljöförbundet bildades och har haft avstämning.

En av anledningarna till att miljöförbundet ville se över de lokala 
hälsoskyddsföreskrifterna var att de utformas så det är lika i kommunerna 
vilket underlättar handläggningen och att miljöförbundet ställer samma krav 
oavsett vilken kommun det gäller.

Efter kommunstyrelsens sammanträde uppmärksammades en förändring i 
förslaget gentemot de idag gällande lokala hälsoskyddsföreskrifterna. 
Förändringen att tomgångskörning i högst en minut skulle gälla enbart inom 
detaljplanelagt område istället för i hela kommunen var dock ett misstag. 
Detta har korrigerats i det utskickade förslaget, ”Förslag på nya lokala 
hälsoskyddsföreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö (ver3)”, 
handlingsid: Ks 2020.3907.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta nya lokala hälsoskyddsföreskrifter, 
handlingsid: Ks 2020.3223.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 167/2020, handlingsid: Ks 2020.3603.
Förslag på nya lokala hälsoskyddsföreskrifter för att skydda människors hälsa 
och miljö, handlingsid: Ks 2020.3223.
Lokala hälsoskyddsföreskrifter år 2000, handlingsid: Ks 2020.78.
Förslag på nya lokala hälsoskyddsföreskrifter för att skydda människors hälsa 
och miljö (ver3), handlingsid: Ks 2020.3907.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 8/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att se 
över de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

Kommunstyrelsen arbetsutskott § 247/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta nya lokala hälsoskyddsföreskrifter, 
handlingsid: Ks 2020.3223.

Kommunstyrelsen § 167/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta nya lokala hälsoskyddsföreskrifter, 
handlingsid: Ks 2020.3223.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
ändringen att tomgångskörning i högst 1 minut ska gälla i hela kommunen. 

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Per-Martin Svenssons förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund
KFS/Mary Nilsson
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Kf § 164 Dnr KS 2020/59

Renhållningsordning med avfallsföreskrifter 2020

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta den gemensamma kretsloppsplanen 2021-
2030 med tillhörande bilagor, med giltighetstid från 1 januari 2021.

Kommunfullmäktige beslutar anta avfallsföreskrifterna med ändringen att § 
29 tas bort, vilket innebär fastställande av 1-28, 30-64 §§, med nedanstående 
ändringar, samt bilaga 1 och 2. Giltighetstid från 1 januari 2021. Avsnittet 
”information” ingår inte i föreskrifter för avfallshantering och kan ändras av 
samhällsbyggnadsförvaltningen vid behov.

På sidan 22 i Tabell 2 ändras ”Eget omhändertagande av toalettavfall” (§ 55) 
till ”Eget omhändertagande av toalettavfall från förmultningstoalett, mulltoa, 
förbränningstoalett eller liknande”.

Den beskrivande texten på sidan 23 ändras till: ”55 § Om en 
fastighetsinnehavare avser att kompostera fastighetens toalettavfall från 
förmultningstoalett, mulltoa, förbränningstoalett eller liknande inom 
fastigheten ska ansökan om det lämnas till tillsynsmyndigheten minst en 
månad innan kompostering påbörjas.”

Kommunfullmäktige beslutar att genomförandet av kretsloppsplanen 
bedöms innebära betydande positiv miljöpåverkan.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna genomförd miljöbedömning, 
inklusive miljökonsekvensbeskrivning, av förslag till kretsloppsplan 2021-
2030.

Ärendebeskrivning
Simrishamns och Tomelilla kommuners nuvarande renhållningsordning 
gäller till och med 2020 och en ny renhållningsordning är framtagen av 
Österlens kommunala renhållnings AB och Sysav.

39



TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 december 2020

Justerandes sign

§ 164 forts.

Renhållningsordningen innefattar avfallsföreskrifter (regler för 
avfallshanteringen) och gemensam kretsloppsplan Från avfall till resurs – 
Gemensam kretsloppsplan 2021-2030 för Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo,
Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad (motsvarande
avfallsplan med strategiska mål för avfallshanteringen). Hela 
renhållningsordningen har tagits fram genom ett samarbete mellan tio av
SYSAV:s ägarkommuner och Sysav. 

Den gemensamma kretsloppsplanen är en och samma strategiska plan för 
alla tio kommuner. Det är en styrka att flera kommuner har en gemensam 
plan med samma mål, så att kommunerna under planperioden kan arbeta 
tillsammans och förmedla samma budskap. Gällande avfallsföreskrifterna har 
en gemensam mall tagits fram, som därefter har lokalanpassats för varje 
enskild kommun.

Den gemensamma kretsloppsplanen består av tre mål och 24 tillhörande
indikatorer. De tre målen uppnås genom att målens tillhörande indikatorer 
och indikatorvärden uppnås. Kretsloppsplanen är hela kommunens 
strategiska plan som samtliga förvaltningar och kommunala bolag ska arbeta 
med. Den gemensamma kretsloppsplanen har utformats med syfte att vara 
lättläst, engagerande och intressant för en bred målgrupp i kommunen.

Förslaget till ny renhållningsordning har varit föremål för samråd under 
perioden 15 maj till 15 juni 2020. Inkomna synpunkter och svar finns i bilaga 
A. Här framgår även vilka ändringar som har gjorts i föreskrifterna och den 
gemensamma kretsloppsplanen samt tillhörande bilagor.

Enligt 6 kapitlet 3 § Miljöbalken ska kommunen ta fram en 
miljökonsekvensbeskrivning när en ny avfallsplan tas fram, om planen har 
betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera 
miljöaspekter i planen men det är också ett sätt att stämma av att kommunen 
inte glömmer något väsentligt ur miljösynpunkt i planen.

Den gemensamma kretsloppsplanen kommer att ange förutsättningar för att 
bedriva verksamheter och åtgärder med hänsyn till hur de kan påverka 
miljön. Kretsloppsplanen kommer också ha betydelse för främjandet av 
hållbar utveckling. I huvudsak är denna påverkan positiv.
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Med ovanstående resonemang som grund gör Ökrab bedömningen att
genomförandet av kretsloppsplanen kommer att ha stor betydelse för hållbar 
utveckling inom avfallshanteringen för kommunerna och bedöms innebära 
betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits 
fram. Arbetet med miljöbedömning, inklusive miljökonsekvensbeskrivning, 
har skett parallellt med arbetet med framtagande av kretsloppsplanen.

Kanslichef Johan Linander i Tomelilla kommun och samhällsbyggnadschef 
Marie Leandersson i Simrishamns kommun har gått genom förslaget och 
föreslår följande ändringar:

På sidan 22 i Tabell 2 ändras ”Eget omhändertagande av toalettavfall” (§55) 
till ”Eget omhändertagande av toalettavfall från förmultningstoalett, mulltoa, 
förbränningstoalett eller liknande”.

Den beskrivande texten på sidan 23 ändras till: ”55 § Om en 
fastighetsinnehavare avser att kompostera fastighetens toalettavfall från 
förmultningstoalett, mulltoa, förbränningstoalett eller liknande inom 
fastigheten ska ansökan om det lämnas till tillsynsmyndigheten minst en 
månad innan kompostering påbörjas.”

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär inga större ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att förslaget påverkar barn nämnvärt.

Miljöperspektivet
Förslaget påverkar miljön i hög utsträckning. Se ärendebeskrivningen.

Uppföljning
Föreskrifterna följs upp av såväl kommunerna som ÖKRAB och Ystad-
Österlenregionens Miljöförbund.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta den gemensamma kretsloppsplanen 2021-
2030 med tillhörande bilagor, med giltighetstid från 1 januari 2021.
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Kommunfullmäktige beslutar anta avfallsföreskrifterna, vilket innebär 
fastställande av 1-64 §§, med nedanstående ändringar, samt bilaga 1 och 2. 
Giltighetstid från 1 januari 2021. Avsnittet ”information” ingår inte i 
föreskrifter för avfallshantering och kan ändras av 
samhällsbyggnadsförvaltningen vid behov.

På sidan 22 i Tabell 2 ändras ”Eget omhändertagande av toalettavfall” (§ 55) 
till ”Eget omhändertagande av toalettavfall från förmultningstoalett, mulltoa, 
förbränningstoalett eller liknande”.

Den beskrivande texten på sidan 23 ändras till: ”55 § Om en 
fastighetsinnehavare avser att kompostera fastighetens toalettavfall från 
förmultningstoalett, mulltoa, förbränningstoalett eller liknande inom 
fastigheten ska ansökan om det lämnas till tillsynsmyndigheten minst en 
månad innan kompostering påbörjas.”

Kommunfullmäktige beslutar att genomförandet av kretsloppsplanen 
bedöms innebära betydande positiv miljöpåverkan.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna genomförd miljöbedömning, 
inklusive miljökonsekvensbeskrivning, av förslag till kretsloppsplan 2021-
2030.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 168/2020, handlingsid: Ks 2020.3604.
Tjänsteskrivelse renhållningsordning, handlingsid: Ks 2020.2871.
Förslag föreskrifter 2020 (ver3), handlingsid: Ks 2020.3487.
Gemensam kretsloppsplan 2021-2030, handlingsid: Ks 2020.2874.
Bilaga 1 Ansvarsfördelning indikatorer, handlingsid: Ks 2020.2875.
Bilaga 2 Projektorganisation och samråd, handlingsid: Ks 2020.2876.
Bilaga 3 Nulägesbeskrivning, handlingsid: Ks 2020.2877.
Bilaga 4 Nedlagda deponier, handlingsid: Ks 2020.2878.
Bilaga 5 Uppföljning, handlingsid: Ks 2020.2879.
Bilaga 6 MKB, handlingsid: Ks 2020.2880.
Bilaga 7 Barnkonsekvensanalys, handlingsid: Ks 2020.2881.
Bilaga 8 Kostnadsanalys, handlingsid: Ks 2020.2882.
Bilaga 9 Framtida avfallsmängder, handlingsid: Ks 2020.2883.
Samrådsredogörelse – Ökrab, handlingsid: Ks 2020.2884.
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Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 248/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Kommunstyrelsen § 168/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta den gemensamma kretsloppsplanen 2021-
2030 med tillhörande bilagor, med giltighetstid från 1 januari 2021.

Kommunfullmäktige beslutar anta avfallsföreskrifterna, vilket innebär 
fastställande av 1-64 §§, med nedanstående ändringar, samt bilaga 1 och 2. 
Giltighetstid från 1 januari 2021. Avsnittet ”information” ingår inte i 
föreskrifter för avfallshantering och kan ändras av 
samhällsbyggnadsförvaltningen vid behov.

På sidan 22 i Tabell 2 ändras ”Eget omhändertagande av toalettavfall” (§ 55) 
till ”Eget omhändertagande av toalettavfall från förmultningstoalett, mulltoa, 
förbränningstoalett eller liknande”.

Den beskrivande texten på sidan 23 ändras till: ”55 § Om en 
fastighetsinnehavare avser att kompostera fastighetens toalettavfall från 
förmultningstoalett, mulltoa, förbränningstoalett eller liknande inom 
fastigheten ska ansökan om det lämnas till tillsynsmyndigheten minst en 
månad innan kompostering påbörjas.”

Kommunfullmäktige beslutar att genomförandet av kretsloppsplanen 
bedöms innebära betydande positiv miljöpåverkan.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna genomförd miljöbedömning, 
inklusive miljökonsekvensbeskrivning, av förslag till kretsloppsplan 2021-
2030.

Förslag till beslut under sammanträdet
Maria Mickelåker (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
ändringen att § 29 tas bort.

43



TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 december 2020

Justerandes sign

§ 164 forts.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Maria Mickelåkers förslag. 
_________

Beslutet skickas till:
Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB)
KFS/Mary Nilsson
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Kf § 165 Dnr KS 2020/74

Renhållningstaxa 2021 inklusive taxa för container och 
slamtömning

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta renhållningstaxa för 2021, handlingsid: Ks 
2020.3105, inklusive taxa för container, handlingsid: Ks 2020.3108 och taxa 
för slamtömning, handlingsid: Ks 2020.3112, med ändringen att en maxavgift 
på 2000 kr för slanglängd över 25 meter införs.

Ärendebeskrivning
Österlens kommunala renhållnings AB (ÖKRAB) har tagit fram förslag på 
renhållningstaxa för Tomelilla kommun 2021. Förslaget innebär en höjning 
med 2 procent, dock ingen höjning för trädgårdsavfall. Även förslaget till 
taxa för container 2021 innebär en höjning med 2 procent. Den föreslagna 
taxan för slamtömning 2021 är en oförändrad taxa i förhållande till 2020.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta renhållningstaxa för 2021, handlingsid: Ks 
2020.3105, inklusive taxa för container, handlingsid: Ks 2020.3108 och taxa 
för slamtömning, handlingsid: Ks 2020.3112, med ändringen att taxan för 
slanglängd över 25 meter stryks.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 169/2020, handlingsid: Ks 2020.3605.
Förslag till renhållningstaxa 2021, jämförelse 2020, ÖKRAB, handlingsid: Ks 
2020.3105.
Förslag till taxa för container 2021, jämförelse 2020, ÖKRAB, handlingsid: 
Ks 2020.3108.
Förslag till taxa för slamtömning 2021, jämförelse 2020, ÖKRAB, 
handlingsid: Ks 2020.3112.
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Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 229/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta renhållningstaxa för 2021, handlingsid: Ks 
2020.3105, inklusive taxa för container, handlingsid: Ks 2020.3108 och taxa 
för slamtömning, handlingsid: Ks 2020.3112.

Kommunstyrelsen § 169/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta renhållningstaxa för 2021, handlingsid: Ks 
2020.3105, inklusive taxa för container, handlingsid: Ks 2020.3108 och taxa 
för slamtömning, handlingsid: Ks 2020.3112, med ändringen att taxan för 
slanglängd över 25 meter stryks.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
ändringen att avgift för slanglängd över 25 meter ska tas ut i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag men med en maxavgift på 2 000 kr.

Ida Bornlykke (S) yrkar i första hand på återremiss av ärendet och i andra 
hand i enighet med ÖKRAB:s förslag till taxor 2021. Med tillägget att man 
under 2021 får i uppdrag att ta fram ett taxeförslag för 2022 där man infört 
ett tak för uttag av taxa för slamtömning med slang över 25 meter.

Per-Martin Svensson yrkar att ärendet ska avgöras idag.

Beslutsgång
Först ställer ordförande proposition på yrkandet om återremiss och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Därefter ställer ordförande proposition på Per-Martin Svenssons förslag mot 
Ida Bornlykkes förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med Per-Martin Svenssons förslag.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för bifall till Per-Martin Svenssons förslag.
Nej-röst för bifall till Ida Bornlykkes förslag.
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Omröstning
Med 18 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla Per-
Martin Svenssons förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Sander Dijkstra (M), Marianne Åkerblad 
(M), Emil Ekstrand (M), Maria Mickelåker (C), Magnus Nilsson (C), Christer 
Yrjas (C), Anette Thoresson (C), Anders Larsson (C), Carina Persson (L), 
Kjell Persson (KD), Mikael Holmberg (MP), Per Gustafsson (SD), Peo 
Örnsved (SD), Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), Thony 
Blomgren (SD) och Jonas Olsson (SD).

Nej-röster: Sara Anheden (S), Ida Bornlykke (S), Tina Bergström Darrell (S), 
Anders Throbäck (S), Peter Boström (S), Anne-Maj Råberg (S) och Mona 
Nihlén (V).
_________

Beslutet skickas till:
Österlens Kommunala Renhållnings AB
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Kf § 166 Dnr KS 2020/74

Miljöbalkstaxa 2021

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område, handlingsid: Ks 2020.3236, inklusive taxebilaga 1, 
handlingsid: Ks 2020.3237, och taxebilaga 2, handlingsid: Ks 2020.3238.

Ärendebeskrivning
Gällande miljöbalkstaxa trädde i kraft 1 januari 2015. Sedan taxan fastställdes 
har det visat sig att vissa verksamheter kräver mer tillsynstid medan andra 
kräver mindre tillsynstid. Miljöförbundet har sedan tidigare beslutat att ställa 
sig bakom de avgifter som debiteras och därför behövs revidering av taxan 
ses över med visst intervall. 

När taxan ändras kommer tillsynsfrekvensen att öka eller minska alternativt 
att timmarna vid inspektionen blir fler eller färre. De minsta verksamheterna 
som har en besöksintervall på mer än tre år ligger kvar på timavgifter d.v.s. 
de faktureras efter att det skett inspektion. 

I den taxa som miljöförvaltningen tagit fram som förslag finns även en del 
verksamheter som fått fler koder då de inte anses stämma överens med den 
ursprungliga taxan. Det kan till exempel vara att spannet mellan antalet djur 
är väldigt stort, mark som brukas ligger inom ett stort spann och ger på det 
viset inte rättvisa åt vad den enskilde verksamhetsutövaren ska betala för. 
Taxan bygger på den erfarenhet som miljöförbundet har skaffat sig vid 
inspektioner.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område, handlingsid: Ks 2020.3236, inklusive taxebilaga 1, 
handlingsid: Ks 2020.3237, och taxebilaga 2, handlingsid: Ks 2020.3238.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 170/2020, handlingsid: Ks 2020.3607.
Miljöbalkstaxa, handlingsid: Ks 2020.3236.
Taxebilaga1 Miljöbalkstaxa, handlingsid: Ks 2020.3237.
Taxebilaga2 Miljöbalkstaxa, handlingsid: Ks 2020.3238.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 227/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område, handlingsid: Ks 2020.3236, inklusive taxebilaga 1, 
handlingsid: Ks 2020.3237, och taxebilaga 2, handlingsid: Ks 2020.3238.

Kommunstyrelsen § 170/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område, handlingsid: Ks 2020.3236, inklusive taxebilaga 1, 
handlingsid: Ks 2020.3237, och taxebilaga 2, handlingsid: Ks 2020.3238.
_________

Beslutet skickas till:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
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Kf § 167 Dnr KS 2020/74

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen 2021

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta taxa för prövning och tillsyn enligt 
alkohollagen 2021, handlingsid: Ks 2020.3119.

Ärendebeskrivning
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund har godkänt taxa för 
prövning och tillsyn enligt alkohollagen och överlämnat taxan för beslut i 
respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. Nuvarande timtaxa är 
1303 kr. Direktionen vill understryka att den föreslagna taxan endast gäller 
för 2021.

Den 1 juli 2020 överfördes alkoholtillsynen till miljöförbundet. Det finns en 
gällande taxa sedan tidigare som ändrats inom vissa områden. I taxeförslaget 
finns färre justeringar. 

Under 2021 kommer taxan i samråd med krögarföreningarna i respektive 
kommun att revideras. Det ska vara tydligt vad som står bakom antalet 
timmar i taxan gällande alkoholtillsynen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta taxa för prövning och tillsyn enligt 
alkohollagen 2021, handlingsid: Ks 2020.3119.

 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 228/2020, handlingsid: Ks 2020.3311.
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund, handlingsid: Ks 2020.3119.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 228/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta taxa för prövning och tillsyn enligt 
alkohollagen 2021, handlingsid: Ks 2020.3119.
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Kommunstyrelsen § 171/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta taxa för prövning och tillsyn enligt 
alkohollagen 2021, handlingsid: Ks 2020.3119.
_________

Beslutet skickas till:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
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Kf § 168 Dnr KS 2020/22

Svar på motion angående intern samordning

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.

Ärendebeskrivning
Mikael Holmberg (MP) har den 1 februari 2020 lämnat in en motion 
angående intern samordning med följande lydelse:

”Kommunens verksamhet är komplex och omfattande. För att säkerställa att 
alla delar är samordnade så har kommunstyrelsen det yttersta ansvaret för att 
så är fallet.

Med erfarenheter från till exempel miljöförbundets direktionsmöten har jag 
noterat att det på tjänstepersonnivå inte alltid är så lätt att hitta rätt vägar när 
en fråga kräver ett samordnat grepp från olika delar av den kommunala 
verksamheten.

Vi yrkar att ge kommunstyrelsen i uppdrag:

- Att säkerställa att alla hel- eller delägda kommunala verksamheter har 
tydlig information kring hur man ska agera som tjänsteperson när 
man identifierar delar eller processer, som är suboptimerade och inte 
främjar den totala kommunala verksamheten.

- Att göra en översyn av hur processerna ser ut, om det finns behov av 
förbättringar. Kan digitaliseringen ge oss nya möjligheter att 
visualisera och identifiera?”

Förvaltningen, genom utvecklingschef Helena Berlin, lämnar följande 
yttrande: 

Frågan om intern samordning hanteras idag inom förvaltningens 
verkställighet genom att:
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I hela Tomelilla kommunförvaltning pågår ett arbete med att anpassa 
arbetssätt och ärendeprocesser till dagens, och morgondagens krav. Vi är en 
lärande organisation och har som uppdrag att utveckla och arbeta med 
ständiga förbättringar.  

Vi vill vara en innovativ kommun med hög servicenivå och vi vill även 
erbjuda en god service inåt organisationen. Våra stödfunktioner har till 
uppgift att stödja och underlätta för alla de medarbetare som jobbar närmast 
våra kunder. En del av vår service är i digital form av bland annat e-tjänster. 

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för arbetsgivaren och 
medarbetarna att utveckla verksamheterna och nå uppsatta mål är 
medarbetarpolicyn och ledarpolicyn viktiga styrdokument. Sammantaget är 
dessa två dokument inte bara utvecklings- och målstyrningsdokument utan 
även ett led i att profilera Tomelilla kommun i att vara en attraktiv 
arbetsgivare och nå de tre övergripande målen hållbar utveckling, delaktighet 
och egenmakt samt trygghet och hälsa. I höst inleds arbetet med 
implementering av medarbetarpolicyn.

Regelbundna arbetsplatsträffar är ett forum för dialog mellan medarbetare 
och chef för att gemensamt arbeta med utveckling, planering och uppföljning 
av arbetet inom det egna området. Dialog med chef sker även i form av 
medarbetarsamtal.

Arbetet med övergripande uppföljning och kvalitetsfrågor ska stärkas 
ytterligare genom rekrytering av en verksamhetsutvecklare till 
utvecklingsavdelningen. 

Rutin för hantering av synpunkter och klagomål 
Kommunen har en relativt ny rutin för hantering av synpunkter och 
klagomål. Ansvar för uppföljning och samordning av denna rutin ligger på 
Tomelilla direkt. Uppdraget omfattar att säkerställa att inga frågor blir 
hängande eller ramlar mellan stolar. Synpunkterna är en viktig del i 
kommunens kvalitetsarbete. Systemfel och brister i våra verksamheter ska på 
detta sätta upptäckas och åtgärdas. 
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Krångelportalen
Det ska inte vara krångligt att ha kontakt med Tomelilla kommun. Vi vill få 
reda på vad som upplevs som krångligt för att vi ska kunna förbättra och 
utveckla vår service. Med hjälp av krångelportalen kan vi identifiera och 
eliminera onödigt krångliga processer. Krångelportalen riktar sig till invånare 
och företag, och är inte i första hand tänkt för interna frågor. Men om en 
anställd eller förtroendevald upptäcker ett krångel som drabbar invånare och 
företag så kan även de anmäla krånglet.
§ forts

Tomelilla tillvaratar och tillgängliggör digitaliseringens möjligheter
Att tillvarata och tillgängliggöra digitaliseringens möjligheter är ett tydligt 
uppdrag för hela förvaltningen. I det digitala utvecklingsarbetet ingår att 
förbättra arbetsmetoder, processer och modeller. Digitaliseringsstrategen 
samordnar och ansvarar för det övergripande perspektivet.

För att resurserna ska används så kostnadseffektivt som möjligt utreds alltid 
möjligheten till att automatisera hela eller delar av våra arbetsprocesser.

Vid framtagandet av nya e-tjänster genomförs en processkartläggning. I 
kartläggningen ingår att identifiera förbättringsområden för att utveckla en 
effektivare funktion och bättre rutiner.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget på svar på motionen innebär inga ekonomiska konsekvenser för 
Tomelilla kommun.

Barnperspektivet
Förslaget på svar på motionen innebär inte att barn påverkas.

Miljöperspektivet
Förslaget på svar på motionen innebär inte att miljön påverkas.

Uppföljning
När kommunfullmäktige har fattat beslut i frågan kommer förvaltningen att 
följa upp beslutet på relevant sätt.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.
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§ 168 forts.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 153/2020, handlingsid: Ks 2020.3186.

  
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 25/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 61/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 191/2020:
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.

Kommunstyrelsen § 153/2020:
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.
_________

Beslutet skickas till:
Mikael Holmberg (MP)
Balanslista/Patrik Månehall
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Kf § 169 Dnr KS 2020/61

Svar på motion - Lokaler till daglig verksamhet

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen eftersom den redan är 
verkställd.

Ärendebeskrivning
Axel Olsson (S) och Mona Nihlén (V) har lämnat in motion angående 
utredning av lokal till daglig verksamhet med följande lydelse:

” Under många år har det pågått diskussioner om lokaler till daglig 
verksamhet. Personalen har gjort och gör ett fantastiskt jobb med 
verksamheten utifrån de förutsättningar som finns, men det är tydligt att det 
finns ett stor uppdämt behov av nya lokaler som är anpassade för 
verksamheten.

För att på sikt kunna planera in en investering av nya verksamhetslokaler 
menar vi att det finns all anledning att göra en utredning och ta fram förslag 
på utformning och placering av lokalerna samt investeringskalkyl och 
driftkalkyl. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att förvaltningen ges i uppdrag att 
utreda kostnader, utformning och placering av lokaler för daglig 
verksamhet.”

Yttrande från vård och omsorgsverksamheten:

Motionärerna yrkar på att förvaltningen gör en utredning och tar fram förslag 
på utformning och placering av lokalerna samt en investeringskalkyl och 
driftkalkyl. 

Förvaltningens beredning nedan visar att utredning pågår när det gäller att 
hitta lämpliga lokaler som är anpassade för daglig verksamhet enligt förslaget 
i motionen. Motionen får därmed anses som besvarad.
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§ 169 forts.

Daglig verksamhet är en rättighet för dem som tillhör målgruppen enligt 1 § 
1 och 2 Lagen om särskilt stöd (LSS), förutsatt att de inte arbetar eller 
studerar. 

Den dagliga verksamheten kan utformas på olika sätt. Precis som övriga 
insatser enligt LSS ska den anpassas till mottagarens individuella behov och 
tillförsäkra goda levnadsvillkor. Verksamheten ska främja jämlikhet i 
levnadsvillkoren och full delaktighet i samhällslivet. 

Verksamheten ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet 
och gemenskap efter önskemål. 

Arbetsuppgifterna i daglig verksamhet kan vara de samma som hos 
arbetsgivare på den reguljära arbetsmarknaden men den dagliga 
verksamheten kan innehålla både aktiviteter med habiliterande inriktning och 
mer produktionsinriktade uppgifter. 

Daglig verksamhet i Tomelilla består av fyra grupper. I juni hade 49 brukare 
beslut på daglig verksamhet.

Annexetgruppen, är för de som har en tidig utvecklingsnivå och innehåller 
aktiviteter med en habiliterande inriktning som till exempel bad, sång och 
musik, utflykter, matlagning och sinnesstimulering. 

Bollerupsgruppen, som finns belägen på Bollerups naturbruksgymnasium 
arbetar i skog och park med gräsklippning, krattning och samla pinnar.

Företagsgruppen, är en delvis utflyttad verksamhet där arbete sker på till 
exempel ICA, Erikshjälpen, Bo Ohlsson, gata och park, café och annat 
servicearbete. Det finns även en del produktion som tex media, packning, 
tvätt, skapande, konst och bakning.

Daglig verksamhet bedriver också arbete i lokaler utanför de som kommunen 
äger. Eriksgård/Grön arena, där är servicegruppen en gång per vecka och 
kontrollerar stängsel och sköter om delar av utemiljön och då har de tillgång 
till den lokal som finns på Eriksgård.

Praktik är då brukaren är ute på företag utan handledare utan endast 
kontinuerlig uppföljning av arbetskonsulent. 
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§ 169 forts.

Idag delar Företagsgruppen och Annexetgruppen lokaler i fastigheten 
Trollsländan 16 i Tomelilla. Lokalerna är anpassade i första hand till 
Annexetgruppen med höj och sänkbart kök, rymliga toaletter vid 
dubbelbemanning, snoezelrum och plats för andra aktiviteter.
Företagsgruppen har sina lokaler med lunchrum och omklädningsrum i 
fastigheten som även inrymmer garaget. Daglig verksamhet har tillfälligt fått 
hyra delar av skolans lokal för sina produktionsuppdrag. 

Både medarbetare och deltagare upplever att ytorna och lokalerna inte är 
tillräckligt ändamålsenliga då det inte räcker till för antalet som vistas där de 
delar av dagen som de vistas där alla.

Sedan hösten 2019, då förslaget om att flytta hela verksamheten till Balder 
skrinlades på grund för höga hyreskostnader, så har diskussion pågått inom 
verksamheten gällande ändamålsenliga lokaler för daglig verksamhet. Det 
förslag som verksamheten har arbetat vidare är att flytta företagsgruppen till 
Löparegatan.

På Löparegatan hyr vård och omsorg en fastighet som idag används till 
REBUS, LSS boendestöd, Enhetschefer inom LSS och Missbruksenheten. 
En del av dessa verksamheter planeras flytta till Byavägen 37 där det för 
närvarande finns tryggt boende. 37:an har sedan 2019 inget söktryck på 
lägenheterna och därför planeras de att användas för ovan nämnda 
verksamheter. Verksamheten ser att det finns samverkansvinster med att 
sammanföra träffpunkten på REBUS med den befintliga träffpunkten på 
Café Kryddan.

På så sätt frigörs lokalen på Löparegatan så att företagsgruppen kan erbjudas 
anpassade och rymliga lokaler för sin verksamhet. 

Driftkalkyl: 
Kommunen har redan budgeterat för hyran av 37:an så det tillkommer inga 
nya hyreskostnader. Dock sker ett bortfall av hyresintäkter (i nuläget med tre 
uthyrda lägenheter) så motsvarar det 18 000 kr /månad. Det tillkommer även 
ökade kostnader för lokalvård.

Investeringskalkyl:
Ca 300 tkr beräknas för omflyttningen mellan lokalerna och det innefattar 
bland annat nya möbler, inventarier och wifi.
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§ 169 forts.

Ekonomiska konsekvenser har beaktats i förslaget då förslaget medför 
kostnader utanför ramen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen eftersom den redan är 
verkställd.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 154/2020, handlingsid: Ks 2020.3187.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 52/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 94/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden för 
yttrande.

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 35/2020:
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.

Vård och omsorgsnämnden § 58/2020:
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande 
i ärendebeskrivningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 212/2020:
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen eftersom den redan är 
verkställd.

Kommunstyrelsen § 154/2020:
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen eftersom den redan är 
verkställd.
_________

Beslutet skickas till:
Axel Olsson (S)
Mona Nihlén (V)
Balanslista/Patrik Månehall
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Kf § 170 Dnr KS 2020/30

Svar på motion angående att återta lokalvården i egen 
regi

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservation
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Ida Bornlykke, Tina 
Bergström-Darrell, Anders Throbäck, Peter Boström och Anne-Maj Råberg) 
samt Mona Nihlén (V) reserverar sig i enlighet med bifogad reservation, 
handlingsid: Ks 2020.3904.

Ärendebeskrivning
Ida Bornlykke (S) och Mona Nihlén (V) har lämnat in motion 
angående att återta lokalvården i egen regi med följande lydelse:

”Idag har Tomelilla kommun lokalvården utlagd på entreprenad, en 
entreprenad som inte varit alldeles smärtfri de senaste åren. Under 2019 
genomfördes en omorganisation av kommunens verksamheter. Idag tillhör 
kostenheten samhällsbyggnad som även har ansvar för de kommunala 
fastigheterna.

Om kommunen haft lokalvården i egen regi hade man kunnat samarbeta på 
ett helt annat sätt än man kan idag. Exempelvis hade personal från städ 
kunnat hjälpa till om köket behöver extra hjälp på någon skola, eller tvärt 
om. I fall det är mindre att göra i köket och städ behöver hjälp kan de hjälpa 
till. Det hade även blivit enklare vid storstädning och golvvård om man kan 
hjälpas åt att flytta ut och in möbler och man behöver inte betala extra för 
det.

Hade lokalvårdarna tillhört vår egen verksamhet hade de även haft en mer 
naturlig koppling till vår verksamhet och de hade haft lite extra koll på 
fastigheterna och kunnat meddela till vaktmästare om lysrör som blinkar, 
kranar som läcker eller om en ruta som är skadad.
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§ 170 forts.

I dagsläget finns personal inom köken som inte har heltidstjänster. När 
kommunen nu inför heltid som norm skulle lokalvård i egenregi underlätta 
för den personalen att få heltidstjänster om de även kunde göra viss städning 
i kök och matsal som idag ligger på entreprenad.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi

att Tomelilla kommun återtar lokalvården i egen regi när nuvarande 
entreprenad går ut.”

Förvaltningen, genom HR-chef Johan Lexfors, lämnar följande 
yttrande:

Förvaltningen konstatera först och främst att det är en politisk fråga att 
avgöra huruvida lokalvård ska bedrivas i egen regi eller vara utlagd på 
entreprenad.

Förvaltningens generella inställning är att samverkan och samarbete är viktigt 
inom alla områden för att leverera god välfärd och lyckas med våra uppdrag. 

När det gäller rekrytering och samarbete mellan olika yrkesgrupper är 
utbildning och kompetens grundläggande för hög kvalitet och effektivitet. 
Därav har kommunen väl upprättade rutiner och riktlinjer för 
kompetensbaserad rekrytering. 

Utbildningskraven för de olika yrkesgrupper som är anställda i 
kommunförvaltningen kan variera avsevärt beroende på kravprofil. Sett till 
yrkena som kock och lokalvårdare så skiljer sig kraven avsevärt åt. 
Exempelvis är Lernias utbildning för lokalvårdare 14 veckor utbildning 
medan en kockutbildning är 50 till 70 veckor. Utbildningarnas längd visar 
också på yrkenas olika komplexitet och krav på arbetet. Generellt gör 
kompetenskraven att kvalitet säkerställs och om det är rådligt att ersätta eller 
fylla ut en tjänst som kock med en lokalvårdare utan att först uppfyllt 
kompetenskraven. 

När det gäller förvaltningens arbete med heltid som norm så är bedömning 
att den kan lösas med nuvarande förutsättningar och med de medarbetare 
som redan idag är anställda i förvaltningen vilka berörs av frågan. 
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§ 170 forts.

Förvaltningen bedömer att samarbeten och utveckling är viktiga delar i 
kommunens verksamheter men att frågan gällande att återta lokalvård i egen 
regi dels inte är komplikationsfri avseende utbildning och kompetenskrav 
med mera, samt ytterst är en politisk fråga. 

Ekonomiska konsekvenser
Det är svårt att säga om det skulle bli ökade eller minskade kostnader om 
lokalvården återgår i kommunal regi. Ytterst är det en politisk fråga.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör barnperspektivet nämnvärt.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör miljön nämnvärt.

Uppföljning
Vilken uppföljning som ska ske beror på vilket beslut kommunfullmäktige 
fattar.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 173/200, handlingsid: Ks 2020.3609.

  
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 28/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 64/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 230/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Kommunstyrelsen § 173/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
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§ 170 forts.

Förslag till beslut under sammanträdet
Peter Boström (S) yrkar bifall till motionen. 

Maria Mickelåker (C), Marianne Åkerblad (M) och Per-Martin Svensson (M) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Mona Nihlén (V), Ida Bornlykke (S) och Sara Anheden (S) yrkar bifall till 
Peter Boströms yrkande. 

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Maria Mickelåker med fleras förslag. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för bifall till Maria Mickelåker med fleras förslag.
Nej-röst för bifall till Peter Boström med fleras förslag.

Med 17 ja-röster mot 7 nej-röster och en ledamot som avstod från att rösta, 
beslutar kommunfullmäktige att bifalla Maria Mickelåker med fleras förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Sander Dijkstra (M), Marianne Åkerblad 
(M), Emil Ekstrand (M), Maria Mickelåker (C), Magnus Nilsson (C), Christer 
Yrjas (C), Anette Thoresson (C), Anders Larsson (C), Carina Persson (L), 
Kjell Persson (KD), Per Gustafsson (SD), Peo Örnsved (SD), Anders 
Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), Thony Blomgren (SD) och Jonas 
Olsson (SD).

Nej-röster: Sara Anheden (S), Ida Bornlykke (S), Tina Bergström Darrell (S), 
Anders Throbäck (S), Peter Boström (S), Anne-Maj Råberg (S) och Mona 
Nihlén (V).

Avstår: Mikael Holmberg (MP).
_________

Beslutet skickas till:
Ida Bornlykke (S)
Mona Nihlén (V)
Balanslista/Patrik Månehall

63



Reservation ärende 20 – Svar på motion angående att återta lokalvården i egen regi

Sedan december 2019 har Tomelilla kommun börjat arbeta med heltid som norm. 
Verksamheterna inom vård och omsorg har varit först ut, men snart ska även verksamheten 
inom kostenheten omfattas av heltid. För att kunna lösa detta efterfrågar verksamheten att 
deras personal kan göra en del arbetsuppgifter inom lokalvården för att kunna få ihop heltid. 
Mot bakgrund av detta författade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet motionen om att 
återta lokalvård i egen regi. 

Att den styrande alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna väljer att avslå motionen är 
mycket förvånande. Än mer förvånande är det att man varken i KSAU, KS eller nu KF 
motiverar varför man avslår den. Vi gör ingen annan tolkning än att privatiseringsivern slår 
igenom, vilket överskuggar möjligheten att ge personalen den heltid de vill ha och kommunen 
beslutat att de ska få.

Det finns en rad samordningsvinster om lokalvård och kost finns i samma organisation. Något 
som i dagsläget inte är möjligt utan att det kostar extra pengar. Svaret på frågan om hur 
kostenhetens heltidsarbete ska lösas i framtiden är alliansen och Sverigedemokraterna 
verksamheten skyldig.

Sara Anheden Mona Nihlén
Vice gruppledare Gruppledare
Socialdemokratiska KF-gruppen Vänsterpartiet
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Kf § 171 Dnr KS 2020/100

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2:a 
kvartalet 2020

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt 28 h § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska 
vård och omsorgsnämnden lämna en statistikrapport till fullmäktige över hur 
många av nämndens beslut som inte verkställts inom tre månader från 
respektive beslut. Nämnden ska ange vilka typer av insatser det gäller samt 
hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Om en person har 
erbjudits men tackat nej räknas dagarna från erbjudet datumet till verkställt 
datum enligt praxis från tidigare domar. En kommun som inte verkställer 
gynnande beslut inom skälig tid riskerar att tilldömas en särskild avgift enligt 
LSS § 28 a.

Inga nya ej verkställda beslut har rapporterats till IVO under perioden.

Beslut som har rapporterats som verkställt under perioden:
Inga beslut att rapportera.

Tidigare redovisning:
Inga beslut att rapportera sedan tidigare redovisning.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda konsekvenser gällande detta 
perspektiv.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda konsekvenser gällande detta 
perspektiv.
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§ 171 forts.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda konsekvenser gällande detta 
perspektiv.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 155/2020, handlingsid: Ks 2020.3188.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 60/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 214/2020:
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Kommunstyrelsen § 155/2020:
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Vård och omsorgsnämnden

66



TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 december 2020

Justerandes sign

Kf § 172 Dnr KS 2020/101

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
äldre- och handikappomsorgen (SoL) 2:a kvartalet 
2020

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap 6 h § socialtjänstlagen (SoL) har vård och omsorgsnämnden 
skyldighet att till kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur 
många av nämndens beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre 
månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska i rapporten ange 
vilka typer av bistånd dessa beslut gäller och hur lång tid som har förflutit 
från dagen för respektive beslut. Även beslut som avbrutits och inte på nytt 
verkställts inom tre månader från dagen då verkställigheten avbröts ska 
rapporteras. En kommun som inte verkställer gynnande beslut inom skälig 
tid riskerar vite.

Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.

För andra kvartalet 2020 finns 11 icke verkställda beslut att rapportera.  
Samtliga beslut är gynnande beslut inom dagverksamheten vännen som 
avbrutits och inte verkställts åter inom 90 dagar. Vännens dagverksamhet 
stängde den 1 april 2020 på grund av covid-19 pandemin. Samtliga brukare är 
erbjudna andra aktiviteter för att kompensera utebliven dagverksamhet.

För andra kvartalet 2020 finns 11 icke verkställda beslut att rapportera.  
Samtliga beslut är gynnande beslut inom dagverksamheten vännen som 
avbrutits och inte verkställts åter inom 90 dagar. Vännens dagverksamhet är 
stängd sedan den 1 april 2020 på grund av covid-19 pandemin. Samtliga 
brukare är erbjudna individuellt anpassade aktiviteter för att kompensera 
utebliven dagverksamhet.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 december 2020

Justerandes sign

§ 172 forts.

Beslut fattat 190921, avbrott 200401-Avböjer annan aktivitet
Beslut fattat 180424, avbrott 200401-Tackat ja till annan aktivitet
Beslut fattat 180628, avbrott 200401-Tackat ja till annan aktivitet
Beslut fattat 180824, avbrott 200401-Avböjer annan aktivitet
Beslut fattat 190131, avbrott 200401-Tackat ja till annan aktivitet
Beslut fattat 191015, avbrott 200401-Avböjer annan aktivitet
Beslut fattat 191017, avbrott 200401-Tackat ja till annan aktivitet
Beslut fattat 200102, avbrott 200401-Tackat ja till annan aktivitet
Beslut fattat 200124, avbrott 200401-Tackat ja till annan aktivitet
Beslut fattat 200302, avbrott 200401-Tackat ja till annan aktivitet
Beslut fattat 200317, avbrott 200401-Tackat ja till annan aktivitet

Samtliga beslut är inte verkställda då Vännens dagverksamhet fortfarande är 
stängd utifrån Covid-19. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 156/2020, handlingsid: Ks 2020.3189.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 62/2020:
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 215/2020:
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Kommunstyrelsen § 156/2020:
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Vård och omsorgsnämnden
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Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 december 2020

Justerandes sign

Kf § 173 Dnr KS 2018/286

Avsägelse från Marie Ståhlbrand (M) som ordförande i 
kultur- och fritidsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Marie Ståhlbrand (M) från uppdraget 
som ordförande i kultur- och fritidsnämnden fr o m den 15 december 2020.

Kommunfullmäktige beslutar utse Alexander Verweij Svensson (M) till ny 
ordförande i kultur- och fritidsnämnden fr o m den 15 december 2020 istället 
för Marie Ståhlbrand (M).

Ärendebeskrivning
Marie Ståhlbrand (M) har den 2 november 2020 inkommit med avsägelse 
som ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
  
Beslutsunderlag
Avsägelse från Marie Ståhlbrand (M) som ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden, handlingsid: Ks 2020.3432.
_________

Beslutet skickas till:
Marie Ståhlbrand (M)
Alexander Verweij Svensson (M)
Kultur- och fritidsnämnden
Löneenheten Ystad
Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand
Netpublicator/Olof Hammar

69



TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 december 2020

Justerandes sign

Kf § 174 Dnr KS 2018/286

Avsägelse från Leif Sandberg (C) som ordförande i 
kommunstyrelsen, ordförande i krisledningsnämnden 
och ledamot i Sydöstra Skånes Samarbetskommitté, 
samt från Per-Martin Svensson (M) som 1:e vice 
ordförande i kommunstyrelsen och 1:e vice ordförande i 
krisledningsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Leif Sandberg (C) från uppdragen 
som ordförande i kommunstyrelsen, ordförande i krisledningsnämnden och 
ledamot i Sydöstra Skånes Samarbetskommitté.

Kommunfullmäktige beslutar entlediga Per-Martin Svensson (M) från 
uppdragen som 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och 1:e vice 
ordförande i krisledningsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar utse Per-Martin Svensson (M) till ordförande i 
kommunstyrelsen, ordförande i krisledningsnämnden och ledamot i Sydöstra 
Skånes Samarbetskommitté fr o m 1 januari 2021.

Kommunfullmäktige beslutar utse Leif Sandberg (C) till 1:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen och 1:e vice ordförande i krisledningsnämnden fr o m 1 
januari 2021.

Ärendebeskrivning
Leif Sandberg (C) har den 4 december 2020 inkommit med avsägelse från 
uppdragen som ordförande i kommunstyrelsen, ordförande i 
krisledningsnämnden och ledamot i Sydöstra Skånes Samarbetskommitté.

Per-Martin Svensson (M) har den 4 december 2020 inkommit med avsägelse 
från uppdragen som 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och 1:e vice 
ordförande i krisledningsnämnden.
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Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 december 2020

Justerandes sign

§ 174 forts.
  
Beslutsunderlag
Avsägelse från Leif Sandberg (C) som ordförande i kommunstyrelsen, 
ordförande i krisledningsnämnden och ledamot i Sydöstra Skånes 
Samarbetskommitté, samt från Per-Martin Svensson (M) som 1:e vice 
ordförande i kommunstyrelsen och 1:e vice ordförande i 
krisledningsnämnden, handlingsid: Ks 2020.3791.
 _________

Beslutet skickas till:
Leif Sandberg (C)
Per-Martin Svensson (M)
Kommunstyrelsen
Krisledningsnämnden
Sydöstra Skånes Samarbetskommitté
Löneenheten Ystad
Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand
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Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 december 2020

Justerandes sign

Kf § 175 Dnr KS 2020/221

Motion - Öka folkhälsan

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) har den 9 december 2020 lämnat in en motion om att 
öka folkhälsan med följande lydelse:

I samband med invigningen av de nya löparspåren vid sporthallen framförde 
idrottslärarna på Kastanjeskolan önskemål om att kommunen även bygger ett 
utegym i området. Med tanke på den nuvarande pandemin och 
rekommendationerna att inte besöka gym har efterfrågan på just utegym 
ökat. I Tomelilla finns det idag ett utegym i Kronoskogen och ett som 
Tomelilla IF byggt på idrottsplatsen. Tillgängligheten för de båda är 
begränsade. Det vore därför en god idé, precis som idrottslärarna på 
Kastanjeskolan framför att bygga ett vid sporthallen och konstgräsplanen. 
Ett gym som kan leda till ökad folkhälsa bland invånarna och som skolan kan 
använda i sin undervisning. Vidare skulle det säkert uppskattas av 
fotbollsklubbarna när de har vinterträningen på konstgräset.

I Simrishamns kommun har man gjort en satsning och byggt ett utegym i 
varje by. När nu alla byar i Tomelilla fått nya lekplatser borde nästa steg vara 
att komplettera dessa med ett gym.

Socialdemokraterna i Tomelilla yrkar därför

att ett utegym byggs i anslutning till konstgräsplanen och 
sporthallen 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 december 2020

Justerandes sign

§ 175 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Beslutsunderlag
Motion - Öka folkhälsan, handlingsid: Ks 2020.3858.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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